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ÝÞÇÝLER,
KÖYLÜLER,
ÝLERÝCÝ, YURTSEVER VE DEMOKRAT TÜM HALKIMIZA !
Ülkemizde yýllardýr süren yoksulluklar, haksýzlýklar, yolsuzluklar, siyasi baskýlar, iþkenceler, kitle katliamlarý ve birbirini izleyen askeri darbeler süreci son
bir yýldýr yeni bir döneme girmiþ bulunmaktadýr.
Bu yeni dönemi, sýnýrlý ve yasaklý bir siyasal yönetimin sivil görünüm altýnda, halka karþý yeni baskýlar ve düþmanlýklar dönemi olarak nitelemek yanlýþ
olmayacaktýr. Sömürücü sýnýflarýn yüzyýllar boyu süregelen egemenliðinin bu
yönetimi, bugün, halk kitlelerinden fedakârlýklar istemektedir. Demokrasinin
yavaþ yavaþ geliþtirileceði demagojisi ile her türlü baskýya, iþkenceye, haksýzlýða ve katliamlara sessiz kalýnmasý istenmektedir. 12 Eylül faþist yönetimine sivil görünüm kazandýrmasý ve bu sivil yönetimin her türlü propaganda
ve pasifikasyon araçlarýný kullanarak, kendisini tek alternatif olarak sunmasýyla
baþlayan süreç SS Kararnamesi ile gerçek yüzünü açýkca ortaya koymuþtur.
Ve son Kuveyt sorunu karþýsýndaki iþbirlikçi politikalarla ABDnin uþaklýðý ve köpekliði yapýlýrken, ülke içinde emekçi halk üzerindeki baský ve þiddet doruða
çýkartýlmýþtýr. Ama bu noktada da duramýyacaðý açýktýr. Orta-Doðuda barýþý
korumak paravanasý altýnda ABD emperyalizminin bölgedeki jandarmalýðýna
soyunan ve stratejik iþbirliði öneren oligarþik yönetim varabileceði en son noktaya doðru gitmektedir.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, bir kez daha bazý gerçekleri ortaya koymak istiyoruz.
Yýllardýr ülkemiz emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin sömürüsü altýndadýr. Bu emperyalist sömürü, bir avuç yerli isbirlikçinin oluþturduðu
oligarþi tarafýndan sürdürülmektedir. Sizler gün be gün bu sömürünün sonuçlarýný yaþadýnýz ve yaþamaya devam ediyorsunuz. Sadece 12 Eylül askeri darbesinden günümüze kadar geçen süreyi kýsaca bir düsününüz.
Eðer iþçiyseniz, sendikal haklarýnýzýn ellerinizden nasýl alýndýðýný anýmsayýnýz.
Devrimci örgütlerin faaliyetlerini sürdürdükleri ve mücadele edildiði koþullarda
nelerin elde edilebildiðini anýmsayýnýz.
Ýþçi sendikalarý kapatýlmýþ ya da faaliyetleri sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ýþçiler ve iþçi
sendikalarýný politikadan uzak tutabilmek için yasa üzerine yasa çýkarýlmýþtýr.
Kendi çýkarlarýný savunan ve kendilerinin yönetiminde sýnýf sendikasý kurmalarý olanaksýz hale getirilmiþtir. Buna karþý yapýlacak giriþimlerin ise, devletin
zor güçleriyle, yani polisi, ordusuyla bastýrýlacaðý her fýrsattan yararlanýlarak ilan
edilmiþtir. Ýþçilerden istenen tek þey sessiz kalmalarýdýr, baskýlar karþýsýnda
kaderlerine küsüp oturmalarýdýr. Yeni bir toplum kurmaya yetenekli devrimci sýnýf olarak iþçi sýnýfýnýn devlet zoruyla toplumsal ve siyasal sorunlardan uzak
tutulmasý, emperyalizmin ve oligarþinin baský düzenini sürdürebilmesinin en
önemli koþuludur.
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Ýþte bu sömürücü sýnýflar ve onlarýn sýyasal yöneticileri, geçen yýlýn Mart ayýnda Kürt ulusal sorununu bahane ederek çýkarttýklarý SS Kararnamesi ile
iþçilerin bir kez daha vatanperver olmalarýný, her türlü baský ve zülme gözlerini kapamalarýný istemiþlerdir. Buna dayanarak ve baskýlarý yoðunlaþtýrarak,
derinleþen ekonomik, sosyal ve siyasal krizin bedelini bir kez daha iþçilere ödetmekten kaçýn-mamýþlardýr. SS Kararnamesi yayýnlanýr yayýnlanmaz, grevlerin milli güvenlik gerekçeþiyle yasaklanmasý, ardýndan Zonguldak maden
iþçilerinin haklý direniþlerinin, oligarþinin polisi ve ordusu tarafýndan kurulan barikatlarla kýrýlmasý ve pasifize edilmesi ve yüzbinlerce iþçinin iþinden atýlmasý,
son örneklerden bazýlarýdýr. Bu dönemde savaþa hayýr diyenler kurþunlanmýþ,
gözaltýna alýnmýþ, tutuklanmýþ, iþkenceye maruz býrakýlmýþ ve ülkenin her yerinde oligarþi baský ve terörünü yoðun-laþtýrmýþ, son aylarda onlarca devrimci,
demokrat ve yurtsever iþkencehanelerde hunharca katledilmiþtir.
Ýlk bakýþta Kürt ulusal sorunu ile iþçilerin ücret artýþlarý için mücadeleleri
arasýnda doðrudan bir iliþki yokmuþ gibi görünmektedir. Ama oligarþik yönetim bunlar arasýndaki iliþkiyi çok iyi bilmektedir. Onlarýn istediði baþkalarýnýn
sorunlarýyla ilgilenmeyen, kendi halinde insanlarýn bulunduðu sessiz bir toplum yaratmaktýr. Bunu gerçekleþtirebildikleri sürece, birbirlerinden kopmuþ, birbirlerinin sorunlarýyla ilgilenmeyen insanlarý kolayca baský altýna alabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Ayný devlet baskýsý altýnda ve ayný toplum içindeki
insanlarýn birbirleriyle ilgilenmez hale getirilmeleri böl ve yönet politikasýnýn
amacýdýr da.
Her türlü ulusal baský altýnda, anadillerini bile konuþmalarýna, yazmalarýna
olanak tanýnmayan Kürt halkýnýn, verimsiz topraklar üzerinde, feodal baskýlar
altýnda, yoksulluk sýnýrlarý içersinde yaþamlarýný sürdürmek durumundaki Kürt
köylülerinin, SS Kararnamesi ile topraklarýndan nasýl kopartýlýp sürülmeye
çalýþýldýðý ortadadýr. Onlarýn yoksulluðu ve açlýðý, ayný zamanda, iþçilerin her
an isten atýlma tehditleriyle birlikte varedilmektedir. Böylece iþçilere, bir yandan az bir ücretle yetinmeleri öðütlenirken, diðer yandan Kürt halkýna yönelik baskýlara kayýtsýz kalmalarý saðlanmak istenmektedir. Ayný þekilde, topraðýndan, köyünden, mezrasýndan sürülmüþ Kürt köylülerinin büyük kentlerdeki
iþsizliði ve sefaleti, çalýþan iþçilere karþý kullanýlmak istenmektedir.
Ayný durum ülkenin her yanýndaki köylüler için de geçerlidir. 24 Ocak kararlarý ile sistemli olarak yoksullaþtýrýlan köylüler, topraklarýný terke zorlanmaktadýr. Ýster Batýda olsun, ister Doðuda olsun ayný yoksulluk içinde tutulmaktadýrlar. Ellerinden yok pahasýna alýnan ürünleri, ülke dýþýnda yok pahasýna satýlarak elde edilen dövizlerle iþbirlikçi burjuvazi daha da zenginleþtirilmesi saðlanmaktadýr.
Ýlericiler, yurtseverler ve demokratlar ise, ayný safsatalarla sessizliðe itilmek
istenmektedir. Onlar, anarþi ve terör demagojisiyle, ülkemizde hiç bir zaman
varolmamýþ demokrasinin koruyucularý olmaya çaðrýlmaktadýrlar.
Bugüne kadar anarþi ve terör demagojisiyle, silaha silahla karþýlýk vermek paravanasý altýnda silahlý devrimci örgütler etkisizleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Oysa halka karþý silaha, zora, þiddete baþvuranlar bizzat kendileri olmuþtur. Onar
yýllýk aralarla askeri darbeler düzenleyerek iþkenceleri ve baskýlarý yoðunlaþtýranlar kendileri olmuþtur. Yüzlerce silahsýz ve sivil insaný sokak ortasýnda öldürtenlern kendileri olduðunu gizlemeye çalýþmaktadýrlar. Zorunlu askerlik yasasýyla silah altýna alýnmýþ gençleri, bir avuç profesyonel subay yönetiminde halka
karþý kullandýklarý unutulmamýþtýr.
Son olarak ise, Saddam rejiminin Kuveyti iþgal etmesi karþýsýnda baþta Amerikan emperyalizmi olamak üzere, çeþitli emperyalist yürüttükleri þavaþ kampanyasýna Türkiye oligarþisi gönüllü olarak katýlmýþtýr. Uluslararasý gelenksel ve
hukuki iliþkileri pervasýzca çiðneyen Saddam rejiminin Kuveyti iþgalini kullanan
Amerikan emperyalizmi Orta-Doðuda eski gücünü yeniden kazanmak peþindedir. Bu amaçla, diðer emperyalist güçlerle birlikte, Irakýn kentlerine onbinlerce ton bomba yaðdýrarak onbinlerce sivil insaný vahþice katletmekten çekinmemiþlerdir. Türkiye oligarþisi ve onun politik yöneticileri (baþta T. Özal ve
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ANAP hükümeti) ise, emperyalizmin en güvenilir iþbirlikçisi olduklarýný göstermek için hareket geçerek, deðiþik yöntemlerle çözümlenebilecek bir sorunu
kuvvet gösterisine çeviren emperyalizmin tüm isteklerini kabul etmiþlerdir. Kendilerine bir miktar para verilmesi için, Türkiye topraklarýný ABDye peþkeþ çekerek, ülkeyi ABDnin silah deposuna çevirmiþ-lerdir. Para karþýlýðýnda Türkiye
halkýnýn, gerekirse paylaþmacý ve yayýlmacý bir þavaþa sokulabileceði gösterilmiþtir. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarýný paravan yapan Türkiye oligarþisi ve onun politik yöneticileri, birkaç milyar dolar için binlerce insani
öldürmekten çekinmeyeceklerini göstermiþler ve emperyalistlerin yayýlmacý ve
paylaþýmcý emellerine hizmet etmek için, yurdumuzun tüm topraklarýný bir saldýrý üssü haline getirerek Irakta gerçekleþtirilen kitlesel katliamlarýn sorumlulðuna ortak olmuþlardýr.
Böyle bir toplumda, geleceðe umutla bakabilmenin tek güvencesi silahlý
devrimci örgütlerdir.
Milyonlarca emekçiyi, çalýþaný hiçe sayarak, kendi çýkarlarý için herþeyi yapmayý göze alan bu iþbirlikçiler iyi bilinmelidir.
Bunlar kimlerdir?
Onlarý çok iyi tanýyorsunuz.
Onlar, hergün televizyona çýkýp þaklabanlýk yaparak sizlerin gözüne girmek
isteyenlerdir.
Onlar, iþçilerin, köylülerin ve diðer çalýþanlarýn daha fazla ekonomik istekte bulunmalarýný engellemek için aile planlamasý seferberliði ilan edenlerdir.
Onlar, bir avuç generalin uþaklýðýnda her türlü demokratik hak ve özgürlüklerin yok edilmesini saðlayabileceklerini sananlardýr.
Onlar, hukukun üstünlüðünü, demokratik haklarý sadece kendileri için kabul eden, gerektiðinde kendi parlamentolarýný kapatan, gerektiðinde onu
iþlemez hale getiren iki yüzlülerdir.
Onlar, daha dün MESS içinde kendilerine uþaklýk eden Özalý piyasaya sürenlerdir.
Onlar, halký yanýltmak içi bir dizi parti kurdurtanlar ve onlarý paralarýyla besleyenlerdir.
Onlar, TÜSÝAD, MESS, TÝSK gibi kuruluslarla kendilerini gizlemeye
çalýþanlardýr.
Onlar, kendilerine uþaklýk edenler aracýlýðýyla ülkemizin zenginliklerini babalarýnýn malýymýþcasýna yabancýlara satanlardýr.
Onlar, Koçlar, Sabancýlar, Eczacýbaþýlarý, Berkerler, Garihler, Kamhiler, Enka,
Profilo, Tekfen gibi holdinglerdir.
Onlarýn arkasýnda Amerikan dolarlarý, Japon yenleri, Alman marklarý, Ýngiliz sterlinleri, Fransýz franklarý vardýr.Eðer bunlar yeterli olmazsa, NATOsuyla,
IMFsiyle, Dünya Bankasýyla hazýr ve nazýrdýrlar.
Ýþte ülkemizdeki tüm baskýlarýn, yoksulluklarýn, zulmün, haksýzlýklarýn,
eþitsizliklerin asýl sorumlusu bunlardýr. Bunlarýn görünüþte silahlarý yoktur. Ama
beþ yýldýzlý generalleriyle herþeyi yapabileceklerini sanmaktadýrlar. Türkiye halkýný bölenler de, Kürt halký üzerindeki baskýyý sürdürenler de onlardýr. Batýda
Kürt gençlerini ordu üniformasýyla halka karþý kullanan, doðuda Türk gençlerini ayný þekilde halka karþý kullananlar da onlardýr.
Onlar, parayla satýn alýnmýþ uþaklarýyla, silahlarýyla, askerleriyle, polisiyle vardýrlar. Onlarýn en büyük korkusu, silahlanmýþ ve örgütlenmiþ halktýr. Bunu engellemek için her yola baþvurmaktadýrlar.
Egemen sýnýflar, bugün, sivil görünüm altýnda baþkýlarýný mesrulaþtýrmak
istemektedirler. Böyle bir meþruiyete provakasyon teorileriyle zemin hazýrlamak asla kabuledilemez. Hele ki SS Kararnamesi ile, ülke çapýnda ve Kürt
halký üzerinde gerçekleþtirilen baský ve katliamlara yasal görünüm verilmek
istendiði bir dönemde, suskunluk, bunlarla suç ortaklýðý yapmakla eþdeðerdir.
Ve böyle bir dönemde, suskun kalanlarýn devlet zoru kendilerine yöneldiðinde yapacaklarý hiçbir þeyleri kalmayacaktýr.
Bizler, gerçek bir demokrasinin kurulmasýnýn koþullarýnýn, oligarþinin silahlý
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güçlerinin daðýtýlmasý, iþkence ve katliamlarýn sorumlularýnýn, savaþ kýþkýrtýcýlarýnýn cezalandýrýlmasý ve her türlü anti-demokratik yasa ve kurumlarýn tasviye edilmesinden geçtiðini söylüyoruz. Bunun tek yolu halkýn silahlý örgütlenmesine dayanan bir mücadeleyle gerçekleþtirilecek demokratik halk devrimidir.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, emperyalizmden baðýmsýz ve gerçek bir demokrasinin kurulmasýna kadar silahlý mücadeleyi sürdüreceðimizi açýkca ilan
ediyoruz. Baðýmsýz, demokratik ve ulusal esitliðe dayalý bir ülke yaratma mücadelesinde, elimizdeki tüm olanaklarý sonuna kadar kullanacaðýmýz bilinmelidir. Baðýmsýz, demokratik ve ulusal eþitliðe dayalý bir ülke yaratma yönündeki mücadelede yasal ya da yasadýþý, silahlý ya da silahsýz her türlü mücadelenin gerekliliðini vurgulayarak, bu mücadeleye katýlan her kesimin isteklerine
gerekli duyarlýlýðý göstereceðimizi söylüyoruz. Ancak hiç kimse bizlerden sivil görünüm altýnda da olsa, baskýlarýn yoðunlaþtýrýlmasý karþýsýnda sessiz kalmamýzý istememelidir ve beklememelidir.
Bizler, THKP-C/HDÖ olarak, egemen sýnýflarýn yýllardýr sürdürdükleri zoruna, þiddetine ve silahýna karþý konulmasýnýn þart olduðunu söylüyor ve bu amaçla savaþýyoruz. Onlarýn her türlü demagojisine, gözdaðýna ve yaygarasýna bakýlmaksýzýn, baskýlara karþý çýkmak, direnmek, mücadele etmek ve savaþmak,
her ilerici, devrimci, yurtsever ve demokrat yurttaþýn hakký ve görevidir. Bu hak
sýradan bir yasal olanaðýn kullanýlmasý gerekçesiyle, ya da birkaç yasal yayýn
çýkartmak pahasýna bir yana býrakýlamaz. Tüm toplumun geleceði tehlikedeyken, tek tek kiþilerin geleceklerinden söz etmek anlamsýzdýr.
Kamuoyunda Acilciler olarak bilinen örgütümüz, bu amaçla savaþýný
kurtuluþa kadar sürdürecektir. (Son yýllarda kendilerini Acilciler olarak tanýtan bazý unsurlar ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn örgütümüzle hiçbir iliþkisi bulunmamaktadýr. 1975 yýlýndan beri fiilen savaþ içinde bulunan örgütümüzün adýný
taþýmayan hiçbir açýklama, bildiri, yayýn ve faaliyetin bizlerle ilgisi olmadýðýný
bir kez daha belirtelim.)
Bu amaçlarla ve bu hedeflere yönelik olarak Kýzýlderede þehit düþen
THKP-C ve THKO savaþçýlarýnýn anýlarýna atfen 30 Mart Kýzýldere Harekâtý
düzenlenmiþtir. Bu harekâta iliþkin silahlý eylemler ekte açýklanmýþtýr.

YAÞASIN ÖNCÜ SAVAÞI
TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
YAÞASIN HALK SAVAÞI
HALKIN DEVRÝMCÝ ÖNCÜLERÝ
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!
THKP-C/HDÖ
10.00 /2 Nisan 1991
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EK:
26 Mart-2 Nisan 1991 tarihleri arasýnda, Kýzýldere Harekâtý'nda
þu silahlý eylemler gençekleþtirilmiþtir:
Ýstanbulda
*** Mecidiyeköy: SHELL Genel Müdürlüðü
*** Maltepe
: TOYOTA Fabrikasý
*** Bakýrköy
: INTERBANK Þubesi
*** Kadýköy
: ÝÞ Bankasý Þubesi
*** Bakýrköy
: ANAP Ýlçe binasý
Ankarada
*** Kýzýlay
*** Kolej
*** Kýzýlay

: Dýþiþleri Bakanlýðý Ek binasý
: RENAULT-MAÝS yetkili satýcýsý
: OYAK Sigorta temsilciliði

Ýzmirde
*** ABD Konsolosluðu
*** CITIBANK Þubesi
*** INTERBANK Þubesi
Adanada
*** AKBANK Merkez Þubesi
Balýkesirde
*** Hükümet Konaðý
Zonguldakda
*** Türkiye Taþ Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüðü
Kayseride
*** Arçelik-BEKO-NORDMENDE-HITACHI Ýç Anadolu Bölge Temsilciliði
bombalanmýþtýr.

Ayrýca Ocak-1991 ayý içersinde:
Ankarada
*** Bakanlýklar
*** Alarko Holding Doðal Gaz Isý Sistemleri Þirketi ve þirkete ait bir
otomobil
Adanada
*** AKBANK Yüzevler Þubesi bombalanmýþtýr.
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KÖRFEZ SAVAÞININ
ÖÐRETTÝKLERÝ

Demek ki, tabanca kýlýcý yener ve, zorun yalýn bir istenç iþi olmadýðýný, ama kullanýlmasý için çok gerçek önkoþullar, özellikle en yetkin olanlarýn o denli yetkin olmayanlarý altettiði aletler istediðini; ayrýca bu aletlerin
üretilmesi gerektiðini, bunun da en yetkin zor araçlarý, kabaca söylemek gerekirse, en yetkin silah üreticisinin,o
denli yetkin olmayanlarýn üreticisini yendiði anlamýna
geldiðini ve kýsacasý, zorun zaferinin silah üretimine ve
silah üretiminin de genel olarak üretime, yani ekonomik
güçe, ekonomik duruma, zorun emrinde bulunan maddesel araçlara dayan-dýðýný, en çocuksu belitler heveslisi
bile kuþkusuz kavrayacaktýr.*
(ENGELS)

Engels, bundan yaklaþýk 120 yýl önce modern piyade tarihinin derslerinden birisini yukardaki gibi özetlemiþtir. Bu deðerlendirme,
ayný zamanda, ordularýn tüm örgütlenmesinin
ve savaþ yönteminin, ve sonuç olarak zafer ve
bozgunun, insan ve silahlanma öðelerinin
maddesel, yani ekonomik koþullarýna, yani nüfusun ve tekniðin nitelik ve niceliðine baðlý
bulunduðunu göstermiþtir.**
Körfez Savaþýyla birlikte yeniden askeri
savaþta insan ve teknoloji unsurlarý karþýtlýðýna
dayanan tartýþmalar yeniden görülmeye baþlanmýþtýr. Öyle ki, pekçok kesim, insan unsuru
ile teknolojiyi birbirine karþýt olarak ele alýp, doktriner tarzda insan unsurunun teknolojiyi altedeceðini ileri sürebilmiþlerdir. Ve buna kanýt
olarak sýk sýk Vietnam halk savaþýnýn zaferi örnek olarak gösterilmiþtir. Ama hiçbir zaman,
Körfez Savaþýnýn niteliði ve taraflarý ile Vietnam
halk sava þýnýn niteliði ve taraflarýný farklý olduðu
anýmsanma mýþtýr.
Engelsin ortaya koyduðu gibi, insan ve silahlanma, ya da nüfusun ve tekniðin nitelik ve niceliði birbirine karþýt unsurlar durumunda deði* Engels, Anti-Dühring, s. 277
** Engels, Anti-Dühring, s. 283
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ldir. Dolayýsýyla, insan-teknoloji karþýtlýðý yapay
bir karþýtlýk olarak ortaya çýkar. Özellikle kapitalist üretim iliþkileri içinde insanýn üretim sürecine ve üretim araçlarýna olan dýþsal baðýmlýlýðý,
bir baþka deyiþle yabancýlaþmasý, askeri savaþta insan-teknoloji iliþkisini de yer yer bozulmaya uðratmýþtýr. Ancak bu bozulma, gerçek
gerçeklikte kendi dengesini belli bir süre sonra
bulmak zorundadýr ve bulmaktadýr da. Sonuçta,
devrimci mücadele bu bozulmanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn bir ifadesi ve gerçekliði durumundadýr.
Buraya kadar söylediklerimizde anlaþýlmayacak ya da itiraz edilebilecek hemen hiçbir þey
yoktur. Körfez Savaþýnýn da gösterdiði gerçekler
de ortadadýr.
Hava bombardumanýnda geçen günler sayýlmazsa ki bu savaþýn sonucu üzerinde önemli
etkiye sahip olan bir yýpratma harekâtý durumundadýr kara savaþý 100 saat sürmüþtür. Irak
ordusunun 42 tümeni (yak laþýk olarak 420.000
asker demektir) 100 saat içinde büyük ölçüde
imha edilmiþtir. Ve tüm savaþ alanýndan gelen
görüntüler ve bilgiler Irak ordusunun insan
unsuru ile emperyalist ordularýn insan unsurunun nasýl bir farklýlýk gösterdiðini açýkça göstermiþtir.

CEPHE
Askeri teknoloji alanýnda emperyalist ordularýn kesin üstünlüðü yanýnda, asker unsuru
açýsýndan da kesin bir üstünlüðe sahip olduðu
görülmüþtür. Savaþ öncesinde Ýranla yapýlan savaþ sonucunda deneyim kazandýðý varsayýlan
Irak askerlerinin, ayný savaþ boyunca nasýl
yýprandýðýný da Körfez Savaþý göstermiþtir. Böylece baþta Amerikan emperyalist ordusu olmak
üzere, tüm emperyalist ordular maddi ve teknik üstünlüklerini moral üstünlükle de pekiþ
tirmiþlerdir. Sonuçta, maddi ve teknik olarak
üstün bir düþman karþýsýnda, politik ve moral
üstünlüðe dayanarak uzatýlmýþ bir savaþ sürdürmek Irak ordusu açýsýndan olanaksýz durumdaydý ve böylece yenilgi kaçýnýlmaz oldu.
Bizi, burada asýl ilgilendiren nokta, askeri
savaþta insan ve teknoloji iliþkisinin doðru bir
biçimde kavranýlmasýdýr. Uzatýlmýþ bir savaþ olarak halk savaþýnýn sürdürülmesi ve zafere
eriþtirilmesi açýsýndan bunun özel bir önemi
bulunmaktadýr.
Herþeyden önce Halk Savaþý, maddi ve
teknik olarak üstün düþmana karþý mutlak siyasi üstünlüðün saðlandýðý koþullarda verilir. Daha tam de yiþle, düþmanýn maddi ve teknik üstünlüðü karþýsýnda devrimci halk güçleri (kendi ülkelerinde) politik ve moral üstünlüðe
sahip olarak uzatýlmýþ bir savaþa giriþir. Bu savaþ
istemsel olarak uzatýlmýþtýr. Dolayýsýyla, savaþý
kazanmak için, insan unsuru ile zaman unsuru düþmanýn maddi ve teknik üstünlüðünü alt
etmek için kullanýlýr. Böylece zaman içinde
düþma nýn askeri gücü artan oranda zayýflatýlýr
ve devrim güçleri artan oranda güçlendirilir.
Mao ve Giapýn sü rekli olarak belirttikleri
düþman güçlerini imha ederken kedi güçlerimizi durmaksýzýn korumak ve artýrmak kuralý
bu nedenle özel bir yere sahiptir.
Düþman güçlerini imha etmek demek, onun hem politik hem askeri güçlerini, hem yabancý saldýrganlarýn güçlerini ve hem de uþaklarýnýnkileri yok etmek
demektir.
Kendi güçlerimizi korumak ve artýrmak demek, hem silahlý ordu güçlerinin
hem halk güçlerinin askeri, politik ve
ekonomik güçlerimizin korunmasý ve artýrýlmasý demektir.* (Giap)
Doðrudan savaþ alanýnda ortaya çýkan bu
geliþ meler, yetkin silah üreticisi emperyalist
bir ülkenin ya da ülkelerin ordularýnýn yenilmesini olanaklý kýlar. Bunun dýþýndaki her yol,
Engelsin sürekli olarak belirttiði gibi, yetkin silah
üreticilerinin daha az yetkin silah üreticilerini
* Giap, Vietnam Demokratik Halk Devrimi, s. 96
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yenmesiyle sonuçlanýr. Aradaki fark, savaþýn
askeri niteliði ile politikleþmiþ askeri savaþýn niteliði arasýndaki farklýlýktan kaynaklanýr.
Gerilla savaþý, hareketli savaþ ve mevzi savaþý, gerilla güçleri, bölgesel birlikleri ve düzenli
birlikleri, birbirine baðlý olarak ve belli bir stratejik rotaya uygun tarzda kullanan halkýn devrimci güçleri, yetkin silah üreticilerine karþý
askeri savaþý kazanabilir. Vietnam halk savaþýnýn ve Küba devriminin en önemli dersi þüphesiz budur.
Bu yol, askeri savaþýn temel kurallarýnda ortaya çýkan en önemli istisna durumundadýr.
Stratejik planda, askerin niceliði ve askeri teknoloji, halkýn devrimci güçleri karþýsýnda etkisiz kalmaya mahkum olmakla birlikte, ayný durumun taktik planda ger çekleþmesi uzun bir
savaþ sürecini kapsar. Askeri savaþ terimleriyle
konuþacak olursak, askerin niceliði ve askeri
teçhizat, sadece muharebe alanýnda etkin bir
unsur durumundadýr. Bu nedenle, halk savaþýnýn askeri sanatý, ayný zamanda, muharebe alanýnda devrimci halk ordusunun nasýl kullanýlacaðýna iliþ kin unsurlarý da içerir. Halk savaþýnýn
taktik ve operasyon (harekat) sanatý, teçhizat,
silahlanma ve askerin niceliðinin doðru bir
biçimde kullanýlmasýný düzenler. Maonun deyiþiyle, küçük bir kuvveti yenmek için en iyi yol,
büyük bir kuvvet kullanmktýr. Muharebe alanýnda güçlerini yoðunlaþtýran halkýn devrimci
güçleri, böylece taktik planda üstünlüðü ele geçirmiþ olurlar. Özellikle Çin halk savaþýnda tekin bir biçimde kullanýlan bu yöntem, Japon
emperyalist ordularýnýn ve Çan Kay Þek güçlerinin stratejik planda (askeri olarak) ortaya çýkan
üstünlüklerini, taktik planda elde edilen zaferlerle zayýflatmak ve böylece stratejik üstünlüðü
ele geçirmek için kullanýlmýþtýr.
Vietnam halk savaþýnda ise, Fransýz emperyalistlerine karþý Dien Bien Fuda gerçekleþtirilen muharebe, güçlerin etkili bir biçimde yoðunlaþtýrýlmasýnýn en çarpýcý bir örneðidir. Mao,
stratejik savunmada zaferin kazanýlmasý, esas
olarak bu önlemin alýnmasýna, yani güçlerin
yoðunlaþtýrýlmasýna baðlýdýr derken, halk savaþýnda askeri strateji ve taktiðin önemini bir
kez daha ortaya koymaktadýr.
Ýþte Körfez Savaþýna iliþkin ön deðerlendirmelerde sýk sýk Vietnam halk savaþýnýn Amerikan emper yalizmi karþýsýnda kazandýðý zafere
atýflar yapýlýrken düþülen hatalar, somut geliþmelerle kendini ortaya koymuþtur.
Kimi çevrelerin Saddam rejiminin, elindeki
askeri geçlerini hava saldýrýlarý süresince kullanamama sýný, daha elimizde kullanýlacak pek
çok silahýmýz var propagandasýna kapýlarak,
emperyalist ordulara karþý uzun bir savaþ yür-
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üteceði, dolayýsýyla Orta-Doðunun emperyalizme karþý bir halk savaþý merkezi haline geleceðini düþünmelerinin nedeni de aynýdýr.
Þüphesiz emperyalistler çabuk sonuçlu savaþ
yürütmek istemektedirler ve Vietnamda da
böyle bir çabuk sonuçlu savaþ yolunu denemiþlerdir. Ancak Vietnam halk ordusu, bu yolu
iþlemez hale getirmiþ ve Amerikan emperyalizmini uzatýlmýþ bir savaþa girmeye mecbur býrakmýþtýr.
Ayný durum Saddam rejimi için mümkün
deðildi. Çünkü, Saddam rejimi savaþý haklý temelde ve kendi topraklarý üzerinde yürütmek
durumunda deðildi. Ýkinci olarak, Saddam rejiminin devrimci bir halk savaþý yürütmesi emperyalizmin III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkileri içinde hemen hemen olanaksýzdý. Emperyalizmin açýk iþgali koþullarýnda küçük-burjuva milliyetçilerinin önderliði altýnda bir kurtuluþ savaþý olanaðýnýn günümüzde ortadan kalkmýþ olmasý yanýnda, savaþýn niteliði ve savaþ alanýnýn durumu da böyle bir olanaðý tanýmamaktaydý. Kuveytte verilen bir savaþýn emperyalizme karþý kurtuluþ sava þý olamayacaðý ortadadýr.
Böylece haksýz bir savaþta karþýlýklý güçler,
askeri savaþ alanýnda karþý karþýya gelmiþler ve
sonuçta em peryalist ordularýn üstün teknolojisi ve bu teknolojiy le uyumlu olarak eðitilmiþ asker unsuru sonucu be lirlemiþtir.
Bu sonuç hiçbir biçimde halk savaþlarýnýn
emper yalist ordular karþýsýnda eskisi gibi
baþarýlý olamayacaðý anlamýna gelmemektedir.
Gerilla savaþý, güçlü bir þekilde
donatýlmýþ ve iyi eðitilmiþ olan saldýrgan
bir orduya karþý koyan, iktisadi bakýmdan geri bir ülkenin geniþ kitlelerinin
savaþýdýr. Düþman güçlüyse ondan sakýnýlýr. Düþman güçsüzse ona saldýrýlýr. Modern donanýmýna karþýn ona rahat vermeyerek, ya da askeri harekâtý siyasi ve
ekonomik eylemle birleþtirerek karþý koyar. Cephenin sabit bir yeri yoktur. Düþman neredeyse cephe ordadýr.* (Giap)
Gerilla savaþýnýn bu özgün durumu, ayný zamanda, halk savaþýnýn zaferinin bir güvencesidir. Maddi ve teknik olarak güçlü bir düþmana
karþý, siyasi ve moral üstünlüðe dayanarak zafer kazanýlmasýnda gerilla savaþý, düþmanla
aradaki güç dengesizliðini deðiþtirmek için kullanýlýr. Gerilla savaþý, hareketli ve mevzi savaþ
yöntemleriyle birlikte, yani bölgesel ve düzenli
birlikleri savaþýyla birleþerek, düþmanýn üstünlüðünü, zaman içinde, savaþ alanýnda sona er* Giap, Vietnam Demokratik Halk Devrimi, s. 91.
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dirir.
Aksi halde, tüm savaþlarýn genel yasasý durumunda olan yetkin silah üreticilerinin zafer
kazanmasý kaçýnýlmazdýr. Savaþ yasalarý, bir
savaþý yöneten herkesin incelemek zorunda olduðu bir sorundur. Ancak devrimci savaþlar,
savaþýn genel yasalarýna baðlý olmakla birlikte,
ek bazý özelliklere ve niteliklere sahiptir. Ýþte
halk savaþýnýn zaferini de belirleyen yan da bu
noktada somutlaþýr.
Genel olarak üretime, ekonomik duruma baðlý olan ordu, halk savaþý stratejisinde
deðiþik savaþ biçimleri kullanarak, haklý ve devrimci bir savaþta, zayýf iktisadi duruma karþýn
zafer kazanabilmektedir. Politikleþmiþ askeri bir
savaþ olan halk savaþý, gerilla savaþýndan mevzi savaþa kadar pek çok savaþ biçimini, kendi
içinde belli bir bileþim olarak ele alan bir stratejiyle sürdürülür. Politikleþmiþ Askeri Savaþ
Stratejisi, III. bunalým döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýnýn emperyalizme ve oligarþiye
karþý yürüttüðü mücadelenin stratejisidir. Bu
stratejik çizgi, ancak ve ancak devrimci bir halk
ve onun devrimci öncüsü proletarya partisi tarafýndan yürütülebilir. Bu nedenle, ne Saddam
yönetimi, ne de bir baþka ulusal-devlet böyle bir
stratejik çizgiyi yürütme olanaðýna ve yeteneðine sahip deðildir.
Burada doktriner tarzda halk savaþlarý yenilmez ifadesiyle yetinilemeyeceði de açýktýr.
Genel olarak halklar varolduðu sürece ve halklar baský ve sömürü altýnda bulunduklarý sürece, baskýya, zülme, sömürüye ve baðýmlýlýða
karþý mücadele varolacaktýr. Bu baðlamda halk
savaþlarý ortadan kaldýrýlamaz ve halk savaþlarý
yenilemez. Ancak politikleþmiþ askeri savaþ olarak halk savaþýnda da, zafer ve yenilgi, mevcut
olasýlýklardandýr. Mutlak zafer kendiliðinden
gerçekleþ miyeceði gibi, stratejik nitelikte darbeler yenilmediði sürece mutlak bir yenilgide
sözkonusu deðildir. Ancak her askeri savaþta olduðu gibi, zafer ve yenilgi, doðrudan savaþan
güçlerin savaþ yeteneðine, savaþ ma kararlýlýðýna, savaþ biçimlerini doðru kullanmasýna, kýsacasý, doðru bir çizgide, doðru bir yönetim altýnda savaþmasýna baðlý olarak yer deðiþtirirler.
Lenin, savaþta inancýn önde gelen
yeri üzerinde durdu: Her savaþta zafer,
son tahlilde, savaþ alanýnda kanlarýný
döken kitlelerin düþünce durumuna baðlýdýr. Daha sonra þunlarý ekliyordu: En
iyi ordu ve devrim davasýna en çok baðlý insanlar, eðer, yetersiz ölçüde silahlanmýþ, beslenmiþ ve eðitilmiþ iseler, düþman tarafýndan katledileceklerdir.
Dolayýsýyla bir ordunun çarpýþma
gücü incelendiði zaman bu etkenlerin
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diyalektik birliðini iyi kavramak gerekir.
Maddi-teknik etken üzerinde durarak,
bunu belirleyici olarak görmek ve siyaset
ve inanç etkenini küçümsemek açýk bir
yanýlgýya düþmektir. Bunun tersine, yalnýzca inanç etkeni üzerinde durarak
bunu maddi etkenden koparmak da yanýlgýdýr.*
... modern teçhizatý, hatýrý sayýlýr bir
saldýrý gücüne sahip büyük bir ulus, ustaca ve etkili savaþ yöntemleri ile, küçük
fakat sebatlý, cesur ve zeki, dövüþmeye
kararlý ve nasýl dövü þüleceðini bilen bir
halk tarafýndan tamamiyle maðlup edilebilir.** (Giap)
Ancak her durumda, halk hareketinin öncülüðü sorunu temel bir sorun olarak varlýðýný
sürdürür. I. ve II. bunalým dönemlerinde olduðu
gibi, emperyalist sömürü altýnda bulunan ülkelerde (emperyalizmin açýk iþgali koþullarýnda)
burjuva-ulusal ya da devrimci-ulusal hareketlerin geliþme koþullarý, III. bunalým döneminde
tam olarak mevcut deðildir. Emperyalist iþgalin
gizlenmesi ve eski-sömürgelerin tasfiyesi sonucu, ulusal hareketlerin durumunda da önemli
deðiþ meler ortaya çýkmýþtýr. Özellikle geçmiþ
dönemde ulusal hareketler içinde özel bir yere
sahip olan sö mürge ya da yarý-sömürge ülkelerin küçük-burjuvazisi, III. bunalým döneminde
(özellikle de 1970 sonrasýnda) emperyalist sistemle bütünleþmiþtir.
Bu konuda Arap ülkelerinde ortaya çýkan
küçük-burjuva milliyetçi hareketlerinin tarihsel
evrimi açýk örnekler sergilemektedir. 1950lerde ilkin Mýsýr da iktidarý ele geçiren küçük-burjuva devrimci-milliyetçileri, Nasýrýn kiþiliðinde
olaðanüstü prestij kazanmýþ lardý. Sosyalist bloðun etkin bir desteðini de alan bu hareket, Suriye ve Iraka yayýlarak BAAS iktidarlarýnýn güçlenmesini saðlamýþtý.
Ancak 1967 yýlýnda 6 gün süren Arap-Ýsrail
savaþý, BAAS iktidarlarýný önemli bir darboðaza
sokmuþtu. Ama sosyalist bloðun görece etkin
desteðinin sürmesi koþullarýnda, bu yenilgiye
raðmen iktidarda kalabil miþlerdir.
1967 Arap-Ýsrail savaþýnýn uzun dönemli etkisi ise, Arap küçük-burjuvazisinin kendisine
emperyalist sis tem içinde bir arayýþa yönelmesi
olmuþtur. Ve ilk sonuç, gene Mýsýrda ortaya
çýkmýþtýr. Enver Sedatla baþlayan geliþmeler
Camp David anlaþmasýyla nok talanmýþtýr. Bu
geliþmenin Suriye ve Irak taki BAAS iktidarlarýna yansýmasý ise deðiþik olmuþtur. Suriye, Hafýz
* Giap, Vietnam Demokratik Halk Devrimi, s. 122.
** Giap, Vietnam Demokratik Halk Devrimi, s. 122.
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Esadýn iktidarý koþullarýnda, SSCBnin etkin desteði altýnda Amerikan emperyalizmi ile uzlaþma
arayýþlarýndan uzun süre uzak dururken, Irak
BAAS iktidarý 1980e doðru Amerikan emperyalizmi ile uz laþma arayýþlarýný hýzlandýrmýþtýr.
Ýranda mollalarýn iktidarý ele geçirmeleriyle birlikte ortaya çýkan anti-amerikancý islami hareketin durdurulmasý temelinde ABD emperyalizmi ile Irak BAAS iktidarý arasýnda yeni bir uzlaþma ortaya çýkmýþtýr.
Amerikan emperyalizminin etkin desteði altýnda baþlayan ve geliþen Irak-Ýran savaþý, ayný
zamanda, bu ülkedeki küçük-burjuva radikalizminin sonu ol muþtur. Ýþte bu son, emperyalizmin III. bunalým döne minin iliþki ve çeliþkilerinin gecikmeli olarak da olsa Arap ülkelerine
yansýmasýnýn ürünüdür.
Diyebiliriz ki, günümüzde, Arap ülkeleri dahil olmak üzere, küçük-burjuvazinin milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir mücadele sürdürmesi sözkonusu deðildir.
Bu gerçek, ayný zamanda, Irak ordusunun
emperyalist ordular karþýsýnda politik ve ideolojik olarak geri kalmasýnýn da nedenidir. Böylece, anti-emper yalist bir mücadele sürecinde
proletarya ve partisinden baþka hiç bir öncü güç
kalmamýþtýr. Ve ancak proletarya ve partisi, emperyalizme karþý halk kurtu luþ savaþýný yürütebilir ve zafere eriþtirebilir. (Ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn tarihsel olarak halk kurtuluþ savaþlarýna yerlerini býrakmalarý esprisi).
Körfez Savaþýnda sonra Irakda meydana gelen olaylar, birkez daha bu belirlemelerin nedenli önemli olduðunu göstermiþtir.
Gerek güney Irakda ayaklanan islamcý
güçler, gerekse güney Kürdistanda iktidarý
Amerikan emper yalizminin yardýmýyla kolayca
ele geçireceðini düþü nerek ayaklanan Kürtler,
günümüzde proletaryanýn öncülüðünden
yoksun bir ulusal hareketin baþarýya ulaþamayacaðýný bir kez daha kanýtlamýþtýr. Emperyalizmin, özellikle de Amerikan emperyalizminin
des teðine duyulan güven ve Irak ordusunun
Körfez Sava þý sýrasýnda büyük ölçüde ezildiði
(dolayýsýyla savaþ ma gücünü yitirdiði) varsayýmý, küçük-burjuva milliyetçilerinin karþý karþýya
gelmelerine neden olmuþ tur.
Mart sonunda meydana gelen büyük ve trajik göç, bir kez daha halk hareketinde öncülük sorununu güncelleþtirmiþtir. Her yönden
tanýmlanmýþ ve belirlenmiþ bir çizgi olarak Halk
Savaþý stratejisini uygulamalarý beklenen Kürt
ulusal güçlerinin Irak ordusunun elindeki son
küçük askeri araç ve gereçleri karþýsýnda düþtükleri çýkmaz, hiçbir biçimde Kürtlerin askeri
donaným eksikliði ile açýklanamaz. Uzatýl mýþ bir
savaþ çizgisi izleyerek, merkezi otoritenin za yý-
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fladýðý bir dönemde, belirli bölgelerde kurtarýlmýþ bölgeler yaratarak kurtuluþ savaþýný sürdürmeleri beklenen Kürt ulusal hareketi, Kürt önderlerinin çabalarýyla çabuk sonuçlu savaþa
itilmiþlerdir.
Gerek donaným açýsýndan, gerekse askeri
örgütlenme ve eðitim açýsýndan yetersiz olan
Kürt silahlý güçlerinin Irak ordusu karþýsýnda
düzenli ordu savaþý yöntemleriyle zafer kazanmasý beklenemezdi ve önderleri de böyle bir
savaþ düþünmüyorlardý. Ancak Irak ordusu,
Kürtleri böyle bir savaþa zorlamýþ ve sonuç olarak da Kürt silahlý güçlerinin baþlangýçta kolayca ele geçirdikleri kentler birer birer terk edilmiþtir.
Ele geçirilen kentlerin terk edilmesi, ilk bakýþta, doðru yönde atýlmýþ bir adým gibi görünürken, kentlerde korumasýz durumda bulunan sivil halkýn kendi kaderlerine terk edilmesi (ya da
düþmanýn insafýna býrakýlmasý) yeni sorunlar
yaratmýþtýr. Bunun üzerine Kürt önderleri (belki baþlangýçta olmasa bile) kent lerdeki sivil nüfusun daha güvenlikli yer olarak Türkiye ve
Ýrana göç etmelerini istemiþtir. (Aslýnda böyle
bir isteðede gerek yoktur. Silahlý güçlerin kentleri terk etmesi üzerine halk kitlesi büyük bir
panik içine düþmüþlerdir. Dolayýsýyla bu paniðin
doðal sonucu kitlesel göç olacaktýr.) Ýnsandan
arýndýrýlmýþ bir top rak üzerinde Irak ordusuna
karþý Kürt silahlý güçlerinin nasýl bir geliþme göstereceði ise hiç düþünülme miþtir. Ancak böyle bir göç, ister istemsel olsun, ister kitlelerin
paniði sonucu gerçekleþsin, sonuç olarak, Güney Kürdistanýn insandan arýndýrýlmasýndan
baþ ka bir sonuç vermeyecektir. Böylesine insandan arýn dýrýlmýþ bir bölge üzerinde ise Kürt
ulusal hareketinin varolabilmesi, Filistinli gerillalarýn Ýsrail içinde varolmalarý kadar olanaklýdýr.
Ýþte tam bu noktada, Amerikan emperyalizmi dev reye girmiþ ve kitlesel göçün trajik
görüntülerinin eþliðinde Güney Kürdistana elini kolunu sallaya sallaya ve de kurtarýcý olarak
girmiþtir.
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Görüldüðü gibi, Körfez Savaþý, kendi içinde
pek çok dersler içermekte ve yeni geliþmelerle
birlikte da ha pekçok dersler içerecek gibi görünmektedir. Askeri savaþ açýsýndan olduðu kadar, politik önderlik açýsýndan da ortaya koyduðu dersler önemlidir. Bugüne kadar geliþen
olaylar göstermiþtir ki, halk kitleleri, anti-emperyalist bir mücadeleden ayrý olarak yerel iktidara karþý mücadele yürütmesi, sonuçta emperyalizmin saflarýna itilmeleriyle noktalanmaktadýr.
Ayný þekilde, halk kitleleri için, yalýn bir askeri
savaþ sözkonusu olamaz, onlarýn savaþý politikleþmiþ askeri savaþ olmak zorundadýr. Ve böyle bir savaþta, ancak proletaryanýn önderliði altýnda ve proletarya partisinin yönetiminde sürdürülürse zafere ulaþabilir. Aksi durum, Körfez
Savaþýnýn getirdiði yeni olaylardan farklý sonuçlar vermeyecektir.
Görüldüðü gibi, Körfez Savaþý, bir yandan
savaþýn politikanýn baþka araçlarla sürdürülmesinin, yani þiddet araçlarýyla sürdürülmesinin
gerçekliðini kanýtlarken, diðer yandan da askeri savaþta yetkin silah üreticilerinin o denli yetkin olmayan silah üreticilerini yendiðini bir kez
daha göstermiþtir. Bununla birlikte, gerek DoðuAvrupada meydana gelen geliþ meler, gerekse
Arap ülkelerinde emperyalizmle uz laþma çabalarýnýn güçlenmesi Körfez Savaþý ile daha net
hale gelmiþtir. Kitlelerin Doðu-Avrupada emperyalizmin çeþitli giriþimleriyle ortaya çýkan olaylarý ve bunlarýn renkli görüntülerini izleyerek
karþý karþýya bulunduklarý moral ortam, emperyalistlerin Körfez Savaþýný bile isteye baþlatmalarýyla yeni bir boyut ka zanmýþtýr. Emperyalizmin
sanýldýðý ya da propagandasý yapýldýðý gibi, yeni
dünya düzeni peþinde ko þarken, bunun hiç de
halklarýn yararýna olmayacaðýný savaþla birlikte
göstermiþtir. Saldýrganlýðýndan ve düþ maný olarak ilan ettiði güçlere karþý tüm gücünü kullanmaktan bir an bile vazgeçmediðini ortaya koyan emperyalizm, böylece dünya halklarýnýn
önüne kendi varlýðýný yeniden sorun olarak ortaya koymuþtur.
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REVÝZYONÝZMÝN ÝFLASI
VE
BÝR KAÇ KÜÇÜK ANIMSATMA

1991 yýlýnýn sonlarýna gelinirken, dünya çapýnda en çok konuþulan konulardan birisini,
geçen yýl olduðu gibi SSCBdeki geliþmeler
oluþturmuþtur. Özellikle Aðustos ayýnda giriþilen ve ne olduðu, neden olduðu kesinkes bilinmeyen darbe giriþiminden sonraki geliþmeler, yýl sonuna doðru Slav cumhuriyetleri
tartýþmalarýyla birlikte yeni bir döneme girdiði
hemen herkes tarafýndan bilinmektedir. Kimilerinin yeni bir Rus devletinin doðuþuyla birlikte ortaya çýkabilecek olasý çatýþmalar ve
büyük Rus milliyetçiliðinin yaratabileceði olasý
uluslararasý savaþ durumlarý üzerinde yo-ðun
bir tartýþmaya ve irdelemeye giriþtikleri de bilinmektedir. Emperyalizmin þu anda varlýðýný sürdüren resmi ve sürekli kurumlarýndan birisi olan
NATOnun belirlemeleriyle ifade edilecek olursa, dünya çapýnda belirsizlikler bulunmaktadýr ve bunlar emperyalist ülkeler baþta olmak
üzere, her kesimi ilgilendirecek sonuçlara gebedir.
Ýster Almanyanýn 1991 yýlý içinde, özellikle
de Aðus-tos ayýndan sonra açýkça sergilediði tutum farklýlýklarý, giderek emperyalist ülkeler
arasýnda yeni bir payla-þýmýn gündeme açýkça
girmesine yol açmasý olsun, ister Slav birliði
giriþimlerinin çaðrýþtýrdýðý tarihsel örneklerin ürküntüsü olsun, tümü de tarihsel geliþim içinde, emperyalizmin varabileceði yerleri ve sýnýrlarýný ortaya koymaya yetmektedir.
Perestroyka diyerek herþeyin altüst edildiði
bir Marksist literatür içinde geliþmeleri deðerlendirmenin artýk olanaksýz olduðunu ileri süren-

ler bile, bugün olmasa da, yakýn bir gelecekte,
yeniden eski diye-rek çöp sepetine atlaya
çalýþtýklarý Marksizmin ev-rensel tezlerine dönmek zorunda kalacaklarý da bu geliþmelerle bir
kez daha ortaya çýkmýþtýr.
Emperyalizm nedir? sorusunun yeniden
eski tezlerle iþlenmesinin pek çok Marksizm
kaçkýný entel-ektüel için bir acý þurup da olsa,
kaçýnýlmaz sonuç bunlar olacaktýr. Bu konuda
fazla birþey söylemek yerine, hemen herkesin
gözü önünde gerçekleþen ve bu nedenle fazla
bir zeka ve bilgi birikimine gereksinme göstermeyen olaylara yüzeysel olarak bakmak bile yeterli fikir verecektir.
Emperyalizm, herþeyden önce, tekele, tekelci sermayeye, mali oligarþiye dayanýr. Leninin
klâsik tanýmýyla söylersek, emperyalizm, tekellerin ve mali sermayenin egemenliðinin ortaya
çýktýðý, sermaye ihracýnýn birinci planda önem
kazandýðý; dünyanýn uluslararasý tröstler tarafýndan paylaþýlmasýnýn baþlamýþ olduðu ve dünyanýn bütün topraklarýnýn en büyük kapitalist ülkeler arasýnda bölüþülmesinin tamamlanmýþ
bulunduðu bir geliþme aþamasýna ulaþmýþ kapitalizmdir.*
Ayný þekilde emperyalizm, sayýlarý gitgide
artan küçük ya da zayýf uluslarýn zengin ve güçlü birkaç ulus tarafýndan sömürülmesi* demektir.
Ýþte kapitalizm varolduðu sürece, tekelci kapitalizmin bu nitelikleri varolacaktýr.
* Lenin, Emperyalizm, s. 108, Sol yay.
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Bugün ister Amerikan emperyalizmi açýsýndan, ister Batý-Avrupanýn emperyalist ülkeleri
açýsýndan, isterse Japon emperyalizmi açýsýndan olsun, sorun, pazar sorunudur ve SSCBnin
parçalanmasýyla birlikte ortaya çýkan yeni
pazarlarýn nasýl paylaþýlacaðý sorunudur.
Bu baðlamda, Alman tekelci sermayesinin
Yugos-lavya olaylarýnda birinci derecede rol üstlenmesi hiç de þaþýrtýcý deðildir. Ayný þekilde,
Ýngilterenin AT konusunda sürekli sorun çýkartan taraf olarak yer almasý da emperyalizmin
doðasýyla açýklanabilinir.
Burada biz, dünyadaki son geliþmeleri ayrýntýlý bir biçimde ele almayacaðýz. Konumuzu bu
geliþmelerin ortaya çýkmasýndan önce ve bu
geliþmelerin ortaya çýkmasýna neden olan olaylarýn baþlangýcýnda yeni bir dünya hayalleri
kuran, yepyeni bir sosyalizmin doðuþu karþýsýnda huþu içinde Marksizmin ölümünü
ilan eden revizyonistleri anýmsatmakla sýnýrlayacaðýz.
Evet, tüm bu geliþmeler, ünlü perestroyka,
glast- nost çýðlýklarý arasýnda baþlamýþtýr. Revizyozmin reviz-yonuna giriþenler, Marksizmi tümüyle bir yana býrakarak, SSCBdeki ekonomik
sorunlarý ve revizyonizmin uluslararasý alanda
karþýlaþtýðý açmazlarý çözümlemek için kollarýný sývadýklarýnda Marksizmin her türlü tez ve
belirlemesini bir yana býrakmaya özen göstermiþlerdir. Kendi sözleriyle, artýk Marks, Engels,
Lenin den alýntýlar yaparak dünyanýn tahlil edilmesi olanaksýzdý! Böylece Marksizm-Leninizm
bir yana býrakýldý ve teori gereksiz bir aðýrlýk
olarak ilan edildi.
Teorinin yol göstericiliðinin, ayný zamanda
bilimin ve bilimsel yöntemlerin yol göstericiliðinin reddi anlamýna geldiði de unutturuldu.
Yeni dönemin yeni iliþ- kilerinin kavranýlmasýnýn, ya da popüler dilde ifade edildiði gibi, çaðý
yakalamanýn, artýk eski tarzda alýntýlar yoluyla olanaksýz olduðu ileri sürüldü.* Marksýn en
yeni yazýsýnýn 100dan daha yaþlý olduðu söylenerek, çaðý yakalamanýn yolunun pragma* Revizyonistler bu konuda öylesine çoþkuluydukiler,
düþünce-lerini açýklamak için herhangi bir referans göstermeye bile gerek duymuyorlardý. Üstelik bu tür referans göstermeler, yani alýntýlar, kesinkes doðmatizm
olarak reddediliyor ve hatta kýnanýyordu. Oysa dünya
çapýnda, her türden bilimsel çalýþma ve araþtýrma bir
baþka çalýþma ve araþtýrmaya atýf yapar ve referans gösterir. Bilim dünyasýnýn bu gerçeði ortadayken, hatta bir
bilimsel çalýþmanýn dünya çapýnda olup olmadýðýnýn ölçütü olarak, o çalýþmaya yapýlan atýflarýn sayýsý ele alýnýrken, böylesine bir red durumu anlaþýlamaz bir mantýk
sakatlýðýný içeriyordu. Ama ne yazýk ki, bu sakat kafa yapýlarý ellerindeki herþeyi yitirmeye yöneldiklerini bir türlü kabul edemediler.
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tizmden geçtiði ilan edildi.
Staline veryansýn edilerek, sovyetik demokrasi nin nasýl yokedildiði, iktidar organý
olan iþçi ve asker sovyetlerinin nasýl iþlevsiz kýlýndýðý üzerine fetvalar verildi.
Ve tüm bunlarýn arkasýndan sosyalist
demokrasinin Gorbaçov reformlarýyla nasýl
güneþ gibi parlayacaðý;sosyalizmin yitirdiði
prestijini nasýl yeniden kazanacaðý üzerine
yeni düþler kuruldu. Hemen herkez perestroyka ile gerçekleþecek sosyalizmin hayali ile
Marksizm-Leninizmden kopuþlarýný kutladýlar.
Önce Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya
gitti. Bunlarýn ardýndan sosyalist devrimin ne
olduðu ve buralarda sosyalist devrim olup olmadýðý üzerine tefrikalar yayýnlandý. Marksizmin
hümanist yaný keþfedildi ve gerçek Marksistlerin Gorbaçov ile asýllarýna nasýl döndüðü
üzerine nutuklar atýldý.
Sonra sýra Demokratik Almanyaya geldi.
Stalinizmin bir kalesi daha yýkýldý ve üstelik
arkasýnda ünlü Berlin duvarýnýn yýkýntýsýný da
götürdü. Demokratik Almanyanýn ardýndan,
sosyalizmin nasýl duvarlar örebildiði üzerine
bilimsel incelemeler yapýldý. Duvarýn yýkýlmasýyla sosyalizmin bir ayýbýndan daha kurtuldu
ðuna karar verilerek sevinç çýðlýklarý atýldý.
Ve ardýndan direnenler geldi. Çavuþesku
trajik biçimde öldürüldü. Jikov küçük bir manevrayla enterne edildi.
Baþta emperyalizm olmak üzere, tüm revizyonistler ve oportünistler mutluydu. Gün onlarýn günüydü. Dünya istedikleri gibi biçimleniyordu!
Gün geldi, Gorbaçov þeytanlaþmaya baþladý. Ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin bir takým revizyonistleri gidiþatýn hiç de istedikleri gibi olmadýðýný hissetmeye baþladýlar. Her ne kadar artýk dünya sosyalist hareketinde sosyalist demokrasi kurulmuþsa da, hissettiklerini söyleyerek sosyalizme zarar vermek istemediklerinden, sesleri pek fazla çýkmadý.
Gün günü kovaladý. Her gün midelerde
kraplar yaratan yeni olaylar geliþmeye baþladý.
Malta zirvesi ile yeniden coþkuya kapýlan revizyonistler, Romanyadaki devrimi kutlayarak
neþelerine neþe kattýlar. Yeni yapýlan SBKP
Kongresinde saðcýlarýn azda olsa etkinlik saðlamalarýndan biraz korkuya kapýldýlarsa da, Amerikanýn olanca gücüyle desteklenen Gorbaçov
un uluslararasý ünü gittikçe güçlendiðini görerek
neþelerini korumayý bildiler.
Hemen her yerde revizyonizm baþýný almýþ
gidiyordu. Ne geçmiþi ile ilgileniyordu, ne Marksizmle. Ama unuttuklarý, geçmiþi olmayanýn
geleceði olamayacaðýydý.
Ýþte bu sýralarda Saddam dünya gündemine
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girdi. Neredeyse tüm emperyalist ülkeleri harekete geçirdi. Birleþmiþ Milletler 1950li yýllarýn
baþýndaki görünümüne yeniden büründü. Tüm
kararlarý Amerika dikte ettiriyor ve hemen hemen birkaç cýlýz itiraz dýþýnda tartýþ-masýz kabul
ediliyordu. Emperyalizm, Amerikanýn önderliðinde Körfez Savaþýnda gövde gösterisi yaparak, en küçük bir topraðýný bile gözden çýkarmayacaðýný ilan ederken, revizyonistler yeni
dünya düzeni içinde kapitalizmin sosyalizme
nasýl yaklaþacaðýnýn hayalleriyle günlerini geçiriyorlardý.
SSCBde önde gelen tüm yöneticilerin sýrayla
kapitalizme övgüler düzmeleri bile revizyonistleri hayallerinden uzaklaþtýrmaya yetmedi. Amerikan basýn ve yayýn tekelleri tarafýndan Yeltsin
hýzla dünyanýn gündemine yeni lider olarak
yerleþtirilirken, revizyonistler Gorbaçovun ardýnda sonsuza kadar nasýl yaþayacaklarýný düþünüyorlardý.
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Ve artýk deccal kapýyý zangýr zangýr çalmaya baþladý.
Aðustos darbeciðinden sonra kurtarýlan
Gorbaçovun periþan bir vaziyette uçaktan indiriliþi bile revizyonistleri uyandýrmaya yetmedi.
Çünkü onlar darbeciklere lanetler yaðdýrmak
ve Gorbaçovun kurtuluþunu kutlamakla meþguldüler.*
Artýk gün Slavlarýn günüydü. Gün Yeltsinin
günüydü. Revizyonistler, büyük iddialarla baþladýklarý revizyonlarýnda varmak istedikleri günü
görmüþlerdi artýk.
Bunlarý ve bundan sonrasýný tarih yazacak
þüphesiz. Ama bir gerçek kesinleþmiþtir, artýk
revizyonizm kendi tarihini tamamlamýþ ve sayfalar arasýnda kaybolmuþ-tur. Onlarýn yitiþlerinin
ardýndan aðlayacak hiçkimse bulunmayýþý, geleceðin olasý revizyonistleri için belki bir ders
olacaktýr.
Hepsi bu!

* Tabi bunlarla birlikte bazý eski revizyonistler de, darbeciði hararetle karþýladýlar. Öyleki, daha neyin ne olduðunun bile bilinmediði ilk gün açýklamalarýyla, dünya
tarihinin yeni bir evresinin açýldýðýný, artýk sýranýn devrim
dalgasýnýn yükselmesine geldiðini ilan ettiler. Ne yazýk ki,
beyanlar basýnda yer aldýðý gün, bu dalga darbeciler
tarafýndan çoktan geçilmiþti.
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20 EKÝM SEÇÝMLERÝ

20 Ekim Genel seçimleri hemen hemen herkesin beklediði tarzda sonuçlandý. Þüphesiz bu
sonuçlar içinde en çok tartýþýlan ve pek çok
kimseyi hayal kýrýklýðýna uðrataný SHPnin aldýðý %20lik oy ve üçüncü parti olarak seçimden
çýkmasýydý. Bugüne kadar yapýlan hiçbir seçimde SHP ya da onun temsil ettiði CHP ya da popüler söylemle sosyal-demokratlar ikinci partilikten daha aþaðý bir sonuç almamýþtý. Bu yüzden genel seçim sonuçlarý en çok bu yaný ile
tartýþýlýr hale geldi. Ama hemen DYP ile koalisyon kurma olasýlýðýnýn ortaya çýkmasýyla birlikte, bu tartýþmalar bir yana býrakýldý ve tüm dikkatler DYP-SHP koalisyonunun kurulmasýna yöneldi.
20 Ekim seçimlerinin sonuçlarý, sadece bir
SHP oylarýnda ortaya çýkan gerileme açýsýndan
önem kazanmamýþtýr. Bunun yanýnda kutsal
ittifak olarak tanýmlanan þeriatçý kesim ile MÇP
arasýnda kurulan seçim ittifaký ve bu ittifakýn aldýðý %16.82lik oy oraný da pek çok tartýþmalara
neden oldu. Ama týpký SHPnin durumunda ol-
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duðu gibi, bu konuda DYP-SHP koalisyonunun
kurulmasý çalýþmalarý ve tartýþmalarý içinde ikinci plana itildi. Diðer bir sonuç olarak, kamu
araþtýrmalarýnda %12lik bir oy oraný ile en küçük parti konumunda görülen ANAPýn sonuçta
%24.04lük bir oy almasýydý. Bu M. Yýlmazýn
baþarýsý olarak tanýmlandý. Ancak yine koalisyon giriþimlerinin yarattýðý hava içinde ikinci
plana itildi.
Genel seçimlerin dördüncü sonucu ise,
HEPlilerin SHP listelerinden seçimlere girmeleri
ve hemen hemen tüm Kürt kesimlerinde %50
ler civarýnda oy alarak seçilmeleriydi.
SHP listelerinden seçilen 22 HEPlinin meclis
yemin töreninde gösterdikleri protesto eylemleri ile bir ara koalisyon çalýþmalarýnýn önüne
geçmelerine raðmen, içlerinde taþýdýklarý pragmatizmle birlikte, gönüllü olarak ikinci plana
inmeyi kabul etmeleriyle herþey hükümet konusunda toplandý.
20 Ekim seçimlerinde kayýtlý 29 milyon 800
bin seçmenden 25 milyon 274 bini oy kullanmýþtýr. Buna göre katýlým oraný %84.72 olmuþtur.
Bir baþka deyiþle 4,5 milyon seçmen bu seçimlerde oy kullanmamýþtýr. Bundan önceki genel
seçim sonuçlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, bu katýlým oranýnýn düþük bir rakam olduðu, dolayýsýyla halkýn bir kesiminin, yani 4,5 milyon seçmenin seçimlerden herhangi bir þey beklemedikleri söylenebilir.
Nitekim seçim sonrasýnda yayýnlanan pek
çok sol dergide bu yorumu görmek mümkündür. Hatta kimilerine göre, bu düþük katýlým oraný, kitlelerin düzen partilerinden umutlarýný kestiklerinin bir göstergesidir! Ancak bu tahlillerin
kendi içinde tutarlý bir temele dayandýðýný söylemek de olanaksýzdýr. Bir çeþit moral unsur
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olarak kullanýldýðýný düþünmek için pek çok
neden bulunmaktadýr.
Öncelikle 20 Ekim seçimlerinde, daha önceki seçimlere kýyasla solda boykot önerisi ve
eylemi çok daha cýlýz olmuþ ve hatta yer yer
bunun tersi tutumlar ortaya çýkmýþtýr. Özellikle
PKKnin seçimler karþýsýndaki tutumu, etkin bir
biçimde HEPli adaylarýn desteklenmesi yönünde olmasý, boykot yönünde bir hareketin etkinliðini önsel olarak ortadan kaldýrmýþtýr. Bu
açýdan bakýldýðýnda oy kullanmayan %15,28lik
kitlenin düzenden umutlarýný kestikleri, dolayýsýyla seçimlerde oy kullanmadýklarýný ileri sürmek yanlýþ olmaktadýr.
Oy kullanmayan kesimin çok küçük bir bölümü seçeneksizlik ya da düzenden umutlarýný
kestikleri için oy vermedikleri kesindir. Ama bunu oy kullanmayan tüm kesim için genelleþtirmek hatalý olacaktýr.
Özellikle 12 Eylül sonrasýndaki genel seçimlere bakarak ve bunlardaki katýlým oranlarýný ele
alarak bir deðerlendirme yapmak, temel bir yanýlgý oluþturmaktadýr. 12 Eylül askeri yönetiminin getirmiþ olduðu ve ANAP tarafýndan etkin bir
biçimde korunan ve kullanýlan zorunlu oy kullanma yasasý, geçmiþ dönemlerdeki katýlýmýn
yüksekliðinin temelini oluþturmaktadýr. 12 Eylül
askeri yönetiminin yaratmýþ olduðu terör ortamý içinde insanlar oy kullanmadýklarý koþullarda
cezalandýrýlacaklarýný düþünerek ki yasa gereði enflasyona göre deðiþen para cezalarý bulunmaktadýr oy kullanmýþlardýr. Bu açýdan ele
alýndýðýnda, 20 Ekim seçimlerinde katýlýmýn
düþmesinin, kitlelerin gözünde oy kullanmama
karþýsýnda devletin cezalandýracaðý düþüncesinin eski etkinliðini yitirdiðini söylemek çok daha doðru olacaktýr. Ancak, ayný þekilde, bu durum, yýllar içinde sürekli olarak politika dýþýnda
bulunan belli bir nüfusun yeniden politika dýþýna
çýktýðý anlamýna da gelmektedir.
Bu açýdan son yirmi yýlýn seçmen sayýsý ve
katýlýmýna bakalým:
Örneðin Adanada 1969 genel seçimlerine
katýlým oraný %68.6 iken;1973de %79a yükselmiþtir. 1977 genel seçimlerinde Adanada katýlým oraný %68.7 olmuþtur. Ancak 1983 genel seçimlerinde bu oran %91.5a ve 1987 genel seçimlerinde %93e yükselmiþtir. 20 Ekim seçimlerinde ise bu oran %79.4 olmuþtur.
Ama görülen diðer bir olgu da, Adanada
sol oylar olarak tanýmlanan CHP ya da SHP+
DSP oylarý %5 ile %7 arasýnda azalmýþtýr.
Benzer durum ülke genelinde de görülmektedir:
Görüldüðü gibi, eðer seçimlere katýlým oranlarý doðru bir biçimde deðerlendirilmezse, 12
Eylül sonrasýnda askeri yönetimin etkinliðini sür-
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dürdüðü 1983 ve hatta 1987 seçimlerindeki yüksek katýlým halk kitlelerinin askeri yönetimi desteklediði þeklinde yorumlanacaktýr ki, bu temelden yanlýþtýr. Söz konusu olan, askeri yönetimin
yaratmýþ olduðu terör ortamýyla kitlelerin sindirilmiþ olmasý ve buna baðlý olarak emredilen þeyleri yerine getirmeye zorlandýklarýdýr.
Son otuz yýldaki katýlým oranlarý þüphesiz
bazý sonuçlar vermektedir. Örnek olarak 1969
yýlýnda görülen önemli düþüþün 1973 ve asýl olarak 1977 seçimlerinde önemli bir artýþ göstermesidir. Bu da CHPnin ve Ecevitin umut olduðu yýllardýr. Ve ayný zamanda bu yýllar kitlelerin yoðun bir biçimde politikaya katýldýklarý, kitlelerin politize olma düzeyinin, ülke tarihinin en
üst boyutuna ulaþtýðý yýllardýr.
20 Ekim seçimlerinde her ne kadar para cezasý öngörülmüþse de, seçmenlerin kendi yaþam deneyimlerinden gördükleri gibi, oy kullanmama karþýsýnda karþýlaþacaklarý cezalandýrma
olasýlýðý en alt düzeye inmiþtir. Dolayýsýyla pek
çok seçmen günlük yaþantýsýný deðiþtirmemeyi
tercih etmiþtir.
Tüm bunlardan, katýlým oranýnýn %84.72ye
düþmesinin hiçbir anlamý olmadýðý sonucu elbette çýkartýlamaz. Ancak söylemek istediðimiz,
bundan olmadýk sonuçlar çýkartmanýn yanlýþ
olduðudur. Ayný verilerin deðiþik yaklaþýmlarla
farklý sonuçlarý gösterebileceði unutulmamalýdýr. Devrimci politika gerçek olgulardan yola çýkar, ancak bunlarýn materyalist yorumu, öznellikten arýnmýþ olmayý zorunlu kýlar.
20 Ekim seçimlerinin en önemli olgusu, þüphesiz halk kitlelerinin depolitizasyonunun ulaþabileceði sýnýrlarýna kadar ulaþtýðýdýr. Demokratik bir seçim ortamýnda, barýþ içinde bir seçim yapýldýðýný ileri süren her kesim, bunun
temelinde 12 Eylül askeri darbesiyle baþlatýlan
depolitizasyonun önemli bir yere sahip olduðunu özenle gizlemeye çalýþmýþlardýr. Ve Demirelin çok iyi biçimde gördüðü gibi, depolitizasyon süreci devam ettiði sürece, düzen partilerinin etkinliklerini sürdürmeleri de olanaksýz
hale gelmektedir.
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Diyebiliriz ki, 20 Ekim seçimleri, bir bakýma
depolitizasyon sürecinin ulaþtýðý en son sýnýrdýr
ve ayný zamanda da depolitizasyon sürecinin
sona ermek üzere olduðunun bir göstergesidir.
Katýlým oranýnýn eskiye oranla en alt düzeye inmesi bunun tersini gösteren bir olgu gibi ele
alýnsa da, sürecin geliþimi ve seçim meydanlarýnda görülenler yukardaki tespitimizin ne denli doðru olduðunu göstermektedir.
1987 genel seçimleri, özellikle 1989 yerel seçimleri depolitizasyon sürecinin önemli ölçüde
etkisizleþmeye yöneldiðini ortaya koyduysa da,
daha sonraki yýllarda sürdürülen politikalarla 
ki bunda ANAP kadar SHPnin de özel bir etkinliði bulunmaktadýr bu yöndeki geliþme frenlenmiþtir. Sadece Demirelin þahsýnda ve aðzýnda konuþan Türkiye sloganý ile bu yöndeki
frenlemeye bir karþý çýkýþ olmuþsa da, SHPnin
ters yöndeki giriþimleriyle fazlaca etkili olamamýþtýr.
SHP, 1987-91 yýllarý arasýnda hemen her yerde kitlelerin politize olmasýný engelleyen önemli
bir araç olarak faaliyet göstermiþtir. nönünün
þahsýnda somutlaþan yumuþak üslup, ayný zamanda depolitizasyonun sürdürülmesinin bir
aracý olmuþtur. Ve 20 Ekim seçimlerinde SHP
nin önemli oy yitirmesinin arkasýnda yatan
temel nedenlerinden birisi de budur.
20 Ekim seçim propagandalarý sýrasýnda
görüldüðü gibi, neredeyse kitlelerin sosyal-demokratlarýn aðzýndan duymaya alýþtýðý tüm sözler ve sloganlar Demirelin aðzýndan ifade edilmiþtir. Yine Demirelin ifadesiyle ödünç oylar
ilk kez bu seçimlerde gündeme gelmiþtir. DYP
kitleleri politikaya çekebildiði oranda oylarýný
artýrmýþtýr.
20 Ekim seçimlerinin sonuçlarýndan birisi
de, 12 Eylül sonrasýnda ve ANAP iktidarý döneminde sürdürülen politikalarla ülke içinde %20
civarýnda bir kesimin kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket eder hale geldiðidir. ANAP seçmeni olarak ortaya çýkan bu kesim, DYPnin
tüm çabalarýna raðmen seçim döneminde
ANAPtan kopartýlamamýþtýr. Özellikle Ýstanbul
1. , 2. , 5. ve 8. seçim çevrelerinde görülen bu
kesim, bu seçim çevrelerinde toplam oylarýn
%30unu oluþturmuþlardýr. Bu kesimin özelliði,
politika yerine ekonomiyle ilgilenen, bu nedenle
de kendisini ekonomi uzmaný sanan kent küçük-burjuvazisi olmasýdýr. Genellikle büyük
kentlerde ortaya çýkartýlan yeni tüketiciler kitlesini oluþturmaktadýrlar. Yaþam standartlarýnda önemli deðiþimler olan, genellikle her türden
beyaz eþya alýcýsý ve tüketicisi olan bu kesim,
özellikle ithalatýn serbest býrakýlmasýndan
önemli ölçüde yararlanmýþlardýr. Bu kesim için,
ithalatýn serbest býrakýlmasýyla, kimlerin ne ka-
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dar kazandýðý deðil, kendisinin yýllardýr özlemini çektiði tüketim mallarýný alabilmesi önemlidir. Dolayýsýyla, yeni bir iktidarýn ithalatý yasaklamasý olasýlýðýndan önemli ölçüde korkmaktadýrlar. Alýþtýklarýný iddia ettikleri tüketim standardýný yitirmemek için ANAPa oy vermiþlerdir.
Genel bir deyiþle blue-jean alýcýsý olarak tanýmlanabilecek bu kesimin, kesinkes ülkenin
içinde bulunduðu ekonomik sorunlarla ilgilenmek diye bir yaklaþýmlarý yoktur. Onlar açýsýndan, emperyalizm, sömürü, baðýmsýzlýk
gibi kavramlar içi boþ sözlerdir, ölmüþ ideolojilerin ifadeleridir!
Bu kesim üzerine çok þeyler söylenebilirse
de, bu kesimin gerici bir kitle olduðu (klâsik
anlamda) söylenmesi olanaksýzdýr. Bu kesim,
geçmiþ dönemlerde CHPnin önemli bir oy kitlesini oluþturmaktadýrlar. Ve hatta bir kesimi
eski dönemin etkin sol kitlesinden gelmedir. Bu
nedenle de, kendi konumlarýný tanýmlarken,
ideolojik kavramlara dayanabilmektedirler. Ayný
zamanda bu kesim, ülkedeki depolitizasyonun
sürmesinde önemli bir yere sahip olmuþlardýr.
ANAP döneminde sürdürülen ekonomi-politikalarýn baþ destekçisi olan bu kesim, ayný zamanda tüketici olarak bu politikalardan yararlanan
en önemli kesim olmuþtur. Ýthal edilen tüketim
mallarýnýn en önemli alýcýsý olarak pazarda etkin bir yere sahip olmuþlardýr. Bu kesimler, 12
Eylül öncesinde hangi kesimde yer almýþ olurlarsa olsunlar, son dönemin ekonomi-politikalarýyla yakaladýklarýný kabul ettikleri yaþam standardý ile 1980 öncesini kýyaslamaktadýrlar.
Bundan çýkardýklarý sonuç, o yýllarýn boþa giden
yýllar olduðu ve kendilerinin onca yýllarýnýn birileri tarafýndan boþa harcatýldýðýdýr.
Bu kesimin en önemli ideologlarý, M. Belge,
O. Ulagay, M. Barlas gibi isimlerdir. Çetin Altan
ve oðullarý bu isimlerin ideolojisiz kesimini
oluþturmaktadýr. Sol kesimde ünlü Kuruçeþme düzenleyicileri ve destekçileri de bu ideologlar arasýnda sayýlabilir. Bunlar yanýnda eski
TSÝP ve TÝP kesimlerinde yer almýþ bazý isimlerden de sözedebiliriz. Örneðin O. Baydar bu
açýdan tipik bir konuma ulaþmýþtýr. Bu kesimler açýsýndan uygun bir platform görevi gören
Star-1de ulaþtýðý konumu tam bir politikadan
uzaklaþma olarak tanýmlarken, Ahmet Altan
bile þaþkýnlýða düþtüðünü gizleyememiþtir.
Bu kesimin yoðun olarak Ýstanbulda belli
semtlerde yoðunlaþmýþ olmasý da þaþýrtýcý deðildir. Özellikle izlenen ekonomi-politikanýn yaratmýþ olduðu yeni rantlar ve karlarýn ortaya çýktýðý yerler ile bu kesimin yaþam yerleri arasýnda aynýlýk bulunmaktadýr. Ayný durumun Ankarada çok daha sýnýrlý kalmasýnýn nedeni de
budur.
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EKONOMÝDE
KAYNAK SORUNU

1991 ikinci yarýsýnda ekonomik düzeyde en
çok konuþulan konularýn baþýnda kaynak sorunu gelmiþtir. 20 Ekim seçimlerinde yürütülen
propagandalarda, ortaya atýlan vaatler karþýsýnda,
özellikle ANAPlýlarýn en büyük karþý hareketi, bu
vaatleri gerçekleþtirmek için gerekli kaynaðýn bulunamayacaðý noktasýnda toplanmýþtýr. Bir bakýma, mevcut düzen partilerinin birbirlerine karþý
yürüttükleri propaganda savaþýnda ANAP, her
zamanki kurnaz tutumuyla etkili olmayý
düþünmüþtür. Özellikle DYPye yönelik propagandanýn odak noktasý olan kaynak sorunu,
ayný zamanda, ANAP yöneticilerinin ve özellikle
T. Özalýn seçim sonrasýnda planladýklarý ekonomi istikrar paketi açýsýndan önemliydi.
Ekrem Pakdemirli tarafýndan hazýrlandýðý ileri
sürülen ve baþta M. Yýlmaz olmak üzere tüm
ANAPlýlar tarafýndan sürekli iþlenen kaynak
sorunu, seçim propagandasýnda kitlelere söylenen vaatlerin genel maliyeti ile ülkenin mevcut
kaynaklarý arasýndaki farký ortaya koymakla sýnýrlýydý. DYPnin vaatlerinin 400 trilyon liralýk bir
harcamayý gerektirdiði ileri sürülerek, bunun için
gerekli kaynaðýn bulunamayacaðý ileri sürüldü.
Þüphesiz mevcut ekonomik veriler çerçevesinde kalýnarak ülkenin geliþmesi için gerekli
kaynaklarý bulmak olanaksýzdýr. Ama ortada
önemli bir yalan ve demagoji bulunmaktadýr.
Bu yalan ve demagoji karþýsýnda Demirel baþta olmak üzere eski muhalefet partileri hemen hemen hiçbir þey söyleyememiþlerdir. Keza
Erbakanlý RP kendi adil düzeni için gerekli
kaynak sorununu, ancak Ýslam Ortak Pazarý
ile çözebileceðini söylemekle yetinmiþ ve böylece kaynaðýn ülke dýþý olduðunu teyit etmiþtir.
Bu baðlamda ele alýndýðýnda, bir devrimci
halk iktidarýnýn programýný gerçekleþtirebilmesi
için, her þeyden önce anti-emperyalist hedeflerinden vazgeçmesi gerektiði de ileri sürülebilecektir. Nitekim Nikaraguada geçen yýl yapýlan
seçimler sýrasýnda, ayný sorunun ortaya atýldý ve
bizzat Sandinist önderler tarafýndan önemli bir

kaynak sorunu ile yüzyüze olduklarý açýklandý.
Ayný þekilde SSCBnin çökmesiyle birlikte
Kübanýn gerek dýþ satým açýsýndan, gerekse yeni
kaynaklar açýsýndan önemli bir darboðazla karþý
karþýya olduðu bilinmektedir.
Böylece yerel düzeyde ortaya atýlan bir kaynak sorunu, uluslararasý alanda kendi karþýlýðýný
bulmakta gecikmemiþtir.
Burada kaynak sorununu iki boyutta ele
alacaðýz.
Birinci boyut, devrimci halk güçlerinin iktidarý
ele geçirdikleri koþullarda, ülke ekonomisinin
mevcut yapýsý ve olanaklarý çerçevesinde, asgari program hedeflerine ulaþmalarý için gerekli
kaynaklarýn neler olduðudur.
Ýkinci boyut ise, bugün Kübanýn karþý karþýya
bulunduðu, ama bundan önceki yýllarda gerek
SSCBde, gerekse bazý Doðu-Avrupa ülkelerinde
ortaya çýkmýþ olan ekonomik geliþme için yeni
kaynaklar sorunudur.
Bunlardan birincisi, iktidarýn ele geçirilmesi
koþullarýnda ortaya çýkan sorun iken, ikincisi devrimci iktidarýn sürdürülmesi ve yeni ekonomik
yapýnýn sürekli kýlýnmasý ile ilgili bir sorundur. Bu
açýdan ikisi arasýnda kesin bir ayrým yapýlmak
zorundadýr.
Ve her iki boyutta da konu yakýndan incelendiðinde görülecektir ki, sorunun anti-emperyalist
hedeflerden vazgeçmekten öte, bu hedeflere
daha sýký sarýlmayý gerektirmektedir.
YENÝ BÝR ÝKTÝDARIN
EKONOMÝK KAYNAKLARI
Ekonomide kaynak, bir yandan mevcut üretim birimlerinin üretimlerini sürdürmeleri için,
öte yandan yeni üretim birimlerinin kurulmasý
için, her ülkenin ve siyasal iktidarýn sürekli geliþen ve büyüyen kaynaklara gereksinmesi bulunmaktadýr. Herhangi bir yatýrým için, kapitalist ölçekte söylersek, sermaye gereklidir. Eðer
emperyalist ve sömürgeci bir ülke durumunda
iseniz, bu kaynaklarý sömürgelerin ve geri-
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býraktýrýlmýþ ülkelerin hammadde kaynaklarýndan, emek-gücüne kadar tüm deðerlerine el koyarak, talan ederek saðlamanýz olanaklýdýr.*
Örneðin SSCBnin daðýlmasýyla birlikte ortaya çýkan baðýmsýz devletler arasýnda yer alan
Türki devletlerin yeni kaynaklar olarak deðerlendirilmesi olanaklýdýr. Hatta genel olarak söylersek, Varþova paktý ülkelerinin tümü, bu baðlamda bakir alanlar olarak emperyalistler için
yeni pazar ve dolayýsýyla yeni kaynak anlamýna
gelmektedir. Ancak burada, bu kaynaðýn aktarýlmasý kadar, bu kaynaklarýn bu ülkelerde kullanýlýr hale getirilmesi gerekmektedir. Bu ise, emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçimiyle doðrudan ilgilidir. Kolonyalist yöntemleriyle, bu ülkelerin hammadde ve yarý mamul madde kaynaklarýnýn sömürülmesi yoluyla, sömürgeci ülkeye
yeni kaynak aktarýmý en kolay yol olarak görünmektedir. Emperyalist sömürgecilik koþullarýnda
ise, bu, bu ülkelere belli oranda sermaye ihracýný ve ihraç edilen sermaye ile buralarda orta
ve hafif sanayinin geliþtirilmesi gerekmektedir.
Bu da bir dönem için, sömürgeci ülkeden bir kýsým sermaye birikiminin (kaynaklarýn) sömürgeleþtirilecek ülkeye aktýrýlmasýný öngerektirir. Bir
baþka deyiþle, sermaye fazlasýnýn bu ülkelerin
sömürülmesi için kullanýlmasý þarttýr.
Ýhraç edilmiþ sermaye, ihraç edildiði
ülkelerde, kapitalizmin geliþmesini etkiler, hýzlandýrýr. Böylece, sermaye ihracý,
ihracatçý ülkelerdeki geliþmeyi bir parça
durdurma eðilimi taþýsa da, bunun, bütün
dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve
geniþlemesine geliþtirmek pahasýna olduðu da unutulmamalýdýr.** (Lenin)
Bundan çýkan sonuç, Türkiye gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin, emperyalist sömürgecilik yöntemleriyle kendisine yeni kaynaklar bulmasýnýn
olanaksýz olduðudur. Bu durum, sadece mevcut
emperyalist ülkeler için geçerlidir ve her emperyalist ülkenin elinde bulunan sermaye birikiminin düzeyi ile belirlenir.
Ayrýca þu unutulmamalýdýr.
Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldýkça, sermaye fazlasý, belli bir ülkede yýðýnlarýn yaþam düzeylerini yükseltmeye deðil
çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarýnda bir azalma sözkonusudur, dýþ
ülkelere, geri kalmýþ ülkelere sermaye ih* Þüphesiz bu sömürünün de belli bir sýnýrý bulunmaktadýr. Kapitalist ekonominin sürekli bunalýmlarý ve ekonomik buhranlarýn devrevi hareketi, kaçýnýlmaz olarak kronik bir darboðaz yaratmaktadýr. Dolayýsýyla emperyalist
sömürgecilik de, eski-sömürgecilik de evriminin belli bir
döneminde bunalýma girmek durumundadýr. Bunu ayrýca ele almayacaðýz.
** Lenin: Emperyalizm, s: 78
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racý yoluyla, bu kârlarý artýrmaya yönelirler.*** (Lenin)
Bundan da çýkan sonuç, halk kitlelerinin emperyalist sömürgecilik yoluyla yaþam standartlarýnýn yükselmesini beklemeleri, gerçek bir hayaldir ve temelinde halkýn aldatýlmasýndan baþka
birþey deðildir. Özellikle Almanyada sürekli olarak görüldüðü gibi, küçük-burjuva kitleler üzerinde etkili olan bu hayal, ayný zamanda emperyalist sömürgeciliðin sürdürülmesinde, oligarþiye
önemli bir siyasal destek saðlamaktadýr. Son Yugoslavya olayýnda görüldüðü gibi, Alman emperyalizmi Hýrvatistaný bizzat Doðu-Almanyadan
aktarýlmýþ Sovyet silahlarýyla desteklemiþtir. Ancak her konuda, örneðin çevre kirliliði gibi, oldukça duyarlý bir kamuoyuna sahip olan Almanyada, bu olay karþýsýnda küçük de olsa bir tepki
ortaya çýkmamýþtýr. (Bu da Almanyada önemli
bir kitlenin son dönemde yoðunlaþan iþsizlik ve
yoksullaþma ortamýnda Alman emperyalizminin
etkinliðini artýrmasý karþýsýnda sessiz kalmayý
yeðlediklerini göstermektedir. )
Görüldüðü gibi, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ
ülkenin kendisine yeni kaynaklar bulabilmesi,
isterse SSCBnin daðýlmasýyla ortaya çýkan yeni
pazarlarýn bolluðu ortamýnda olsun, sanýldýðý kadar kolay deðildir. Dýþ kaynaklar, ancak bu yeni
pazarlarýn en hayasýzca talan edilmesi ve bu
talan eylemi sýrasýnda emperyalist ülkelerle çatýþmasýyla (o da belli oranda) olasýdýr. (Geçmiþ yýllarda Ýranýn da yapmak istediði bundan baþka
birþey deðildi.) Böyle bir talan eyleminin gerçekleþtirilmesi yönünde faaliyet gösterilirken, siyasal
alanda ortaya çýkacak bir anti-emperyalist söylem, sadece görüntüseldir; anti-emperyalizmle
hiçbir iliþkisi yoktur. (Ýran daki molla rejiminin
anti-amerikancý tutumu gibi)
Þüphesiz, yukarda ortaya koyduklarýmýz, yeni
dönemin, yani SSCBnin daðýlmasýyla ilgilidir.
Önceki dönemler açýsýndan (ve belli bir süre
sonra gelecek açýsýndan) kaynak sorununun bu
boyutu, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan ya
yoktu, ya da hemen hemen yoktu. Bu nedenle
de, kaynak sorunu, kendi içinde sorun olarak
varlýðýný sürdürmek durumundadýr ve çözümü
baþka yerlerde aranmasý gerekmektedir.
Mevcut yatýrýmlarýn sürmesi ve yeni yatýrýmlarýn yapýlmasý için yeni kaynaklar sorununun
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde düzen içi çözümü ikilidir: Dýþ borçlanma ve iç borçlanma. Ve bilindiði
gibi, ikisi de ülkelere pahalýya oturmaktadýr.
Düzenin kendi ekonomik söyleminde dýþ
borçlar emperyalist sömürünün ayrýlmaz bir
parçasý olan sermaye ihracýnýn geri-býraktýrýlmýþ
ülkeler yönünden ifade edilmesinden baþka
*** Lenin: Emperyalizm, s: 78
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birþey deðildir. Özellikle 1974 ekonomik buhranýndan sonra yeni-sömürgeciliðin karþýlaþtýðý bunalýmý aþmak için yoðun bir biçimde kullanýlan
dýþ borçlanma yöntemi, 1980 ekonomik buhranýyla birlikte tüm emperyalist ekonomileri, dolayýsýyla kapitalist dünyayý sarsacak sonuçlar
yaratmýþtýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin almak zorunda býrakýldýklarý büyük dýþ borçlar karþýsýnda,
mevcut üretimlerinin, özellikle sanayi üretimlerinin önemli bir bölümünü emperyalist ülkelere
olaðanüstü düþük fiyatlarla satmaya mecbur kalmalarý, ayný zamanda bu ülkelerin, devlet bütçesi
baðlamýnda önemli bir kaynak sorunuyla yüzyüze gelmelerine neden olmuþtur. Ama bu yöntem (ki kendisini ihracata yönelik sanayileþme
stratejisi adý altýnda sunmuþtur), emperyalist ülkelerin 1980 ekonomik buhranýnýn yýkýcý etkilerinden kurtulmalarýnýn temel unsuru da olmuþtur.
Dýþ borçlarla yeni kaynaklarýn saðlanamadýðý ortadayken ve emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden daha çok deðer transfer etmeleri gerekliyken, kullanýlan ikinci yöntem iç
borçlanma olmuþtur. Hemen hemen tüm kapitalist ekonomilerde sürekli kullanýlan bu yöntem, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde 1980 sonrasýnda
olaðanüstü artýþ saðlamýþtýr. Bu da varolan enflasyonist ivmeyi hýzlandýrmýþ ve tarihlerinin en büyük enflasyon oranlarýyla yüzyüze býrakmýþtýr.
Yükselen enflasyonun, kaçýnýlmaz olarak, sosyal
ve siyasal bunalýmý derinleþtirici etkiye sahip olmasý bu yöntemin eski tarzda sürdürülmesini
engellemektedir.
Ýþte bu ortamda, yeni kaynak sorunu, dýþ
borçlanmanýn sürdürülmesi ile birlikte iç borçlanmanýn yeni bir biçimiyle geçiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu geçiþtirmede kullanýlan yeni biçim,
devletin elinde bulundurduðu bazý ekonomik birimlerin özelleþtirilmesidir.
Özellikle ülkemizde çok yaygýn bir biçimde
propagandasý yapýlan bu yeni biçim, iç borçlanmanýn daha da büyütülmesinden baþka bir þey
deðildir. Ve halk kitlelerinin çift yönlü yeni bir
sömürüye maruz býrakýlmasýnýn yeni bir yoludur.
Ülkemizde ilkin köprü, baraj hisselerinin
halka satýlmasý ile baþlatýlan bu yol, bizzat on larca yýlýn vergi gelirleriyle kurulmuþ kuruluþlarýn
satýlmasý, ayný vergi mükelleflerinin yeniden
vergilendirilmesinden baþka birþey deðildir. Ancak yapýlan ilk satýþlar sonrasýnda elde edilen
yeni kaynaklarýn oligarþinin gereksinmelerine
uygun olarak kullanýlmasýyla, bu biçi minde yeterli olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Ve yeni biçimler,
sözcüðün tam anlamýyla özelleþtirme olarak
geliþtirilmiþtir. Ama bunun halka açýlma tarzýnda gerçekleþmesi de, halk kitlelerinin elindeki
son birikimin de yok edilmesiyle devre dýþý
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kalmýþtýr.
Böylece özelleþtirme yoluyla iç borçlanmanýn artýrýlmasý çýkmaza girince, devlet kuru
luþlarýnýn yabancý sermayeye satýlmasý günde
me gelmiþtir. Ve buna baðlý olarak birkaç dev let
kuruluþu satýlmýþtýr. Ama SSCBnin daðýlmasýyla
ortaya çýkan çok daha kârlý devlet kuruluþlarýnýn
bulunmasý ve üstelik bunlarýn zaman içinde çok
daha ucuza kapatýlabilme olanaðýnýn doðmasý
üzerine bu da etkisizleþmiþtir.
Bugün ülkemizde hükümetlerin karþý karþýya
olduklarý sorun da buradan baþlamaktadýr. Hangi
parti iktidara geçerse geçsin, karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmaz olan bu durumun çözümü,
mevcut düzen içinde yoktur.
Þüphesiz bu noktada, yeni bir seçenek gibi
görünen Ýslam Ortak Pazarýna dayalý adil düzen savý da etkisiz ve anlamsýz kalmaktadýr.
Çünkü sözü edilen Ýslam ülkeleri hemen her
yönden ayný sorunla yüzyüzedir. Bu ortak pazar,
ancak bir ya da birkaç büyük islam ül kesinin,
diðerlerini kendine baðlý birer sömürge haline
getirmesi baðlamýnda, birilerinin iþine yarayabilecektir, ki bunun da adil düzenle hiç bir ilgisi
olmayacaðý açýktýr. Ve yukarda gördüðümüz gibi,
emperyalist sömürgecilikten baþka bir anlamý
yoktur ve sonuçta halk kitlelerinin yaþam düzeyinin yükselmesini saðlamayacaktýr.
Öyleyse gerçek kaynak nereden bulunacaktýr?
Bu sorunun yanýtlanabilmesi için, öncelikle
bulunacak kaynaklarýn hangi amaçlarla kullanýlacaðýnýn belirlenmiþ olmasý gerekir. Bu da siyasal
iktidarýn ekonomi-politik stratejisi demektir.
Devrimci bir iktidarýn temel amacý, gerçek
ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri bir tarýmsal
ekonomi yaratarak, halkýn yaþam koþullarýný
sürekli yükseltmektir. Ekonomik dilde bu amaç
ifadesini ekonomik büyüme ve kalkýnma olarak
bulur. Genel olarak üretimin ve özel olarak halk
kitlelerinin tüketiminin, zaman içinde ve sürekli
olarak artýrýlmasý ve bu sürekliliðin güvenceye
alýnmasý, devrimci halk iktidarýnýn ekonomi-politikalarýný belirler. Bu amaç, nihai olarak bireylerin maddi ve entelek tüel gereksinmelerinin
azami tatminine yönelir.
Ýþte bu amaçlara ulaþmak için gerekli kaynaklarýn bulunmasý, ilk anda büyük önem taþýr.
Ýlk planda eski düzenin mevcut kaynaklarýnýn
düzenlenmesi gündemdedir. Yani mevcut sanayi
ve tarýmsal iþletmeler, bunlarýn donanýmlarý ile
mevcut nüfusun ortaya çýkardýðý iþgücü düzeyinde düzenlemeler yapýlmak zorundadýr.
Bu düzenlemeler,
1) Toplam kaynak kullanýmýnda, parasal kaynaklarýn dýþýnda kalan gerçek üretim kaynaklarýnýn kullanýmýnda bir geniþlemenin saðlanmasý.
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Bu düzenleme, baþta toprak devrimi olmak
üzere, hammadde kaynaklarýnýn düzenlenmesi
ve geliþtirilmesine dayanýr.
2) Girdi baþýna mevcut verimliliðin, iþgücünün örgütlenmesine baðlý olarak artýrýlmasý.
3) Eskimiþ, aþýnmýþ ve yýpranmýþ, dolayýsýyla
verimliliði düþük olan fabrika ve donanýmýn
deðiþtirilmesi.
Ýkinci planda, mevcut düzenin kullanmadýðý
ya da belli bir azýnlýk için kullandýðý kaynaklarýn
üretime sokulmasý gerekir.
Bunlarda:
a) Toplumda dayatýlan ve körüklenen
aþýrý tüketimin sýnýrlanmasý ve lüks tüketimin ortadan kaldýrýlmasý;
b) Niteliksiz iþgücünün toplumsal
eðitimle nitelikli hale getirilmesi;
c) Ýrrasyonel üretim aygýtýnýn yeniden
örgütlenmesi;
d) Ýþsizliðin ortadan kaldýrýlmasýdýr.
Bu düzenlemeler parasal maliyeti en düþük
olan düzenlemeler olup, toplam ekonomi üzerinde önemli bir kaynak oluþturacak boyuttadýr.
Parasal düzenlemeler planýnda ise, temel
olan emperyalizme baðýmlýlýk ve bu baðýmlýlýðýn
getirmiþ olduðu çarpýk ekonomik yapýnýn sürekli olarak tükettiði kaynaklara el konulmasýdýr.
Bunlarýn baþýnda emperyalist sömürünün
temel unsurlarýndan olan yabancý sermayenin,
doðrudan ve dolaylý yatýrýmlarýndan elde edilen
kârlarýn ülke dýþýna transferinin önlenmesi gelmektedir. Örneðin ülkemizde 1980 yýlýnda ülkeye
giren yabancý sermaye miktarý 33 milyon dolar
iken, ayný yýl gerçekleþtirilen kâr transferi 47 milyon dolardýr. Bunlar yabancý sermayenin nakit
para olarak ülke dýþýna çýkardýðý kâr transferlerini ifade eder. Bunun dýþýnda, yabancý sermayenin, ülkeden elde ettiði kârlarý ülke dýþýna transferinde kullandýðý pek çok yol vardýr. Kambiyo
sisteminin çeþitli ayrýcalýklarýyla gerçekleþtirilen
transferler ve ana þirketten yeniden satýn alýnan
mallar karþýlýðý ödenen paralar bu he saplarýn
içinde yer almamaktadýr.
Ýkinci ve en büyük parasal kaynak ise dýþ
borçlanmadan kaynaklanan faiz ve amortisman
ödemeleridir.

1977
Borç faiz ödemeleri 369
Proje kredileri için
hizmet ödemeleri
60
Borçlarýn amortismaný
214
TOPLAM
643
Yeni kredi ve
borçlar toplamý
409
FARK
234

(Milyon dolar)

1979
546

1980
668

1983
1.442

65

82

95

266
575 1.093
1.155 1.325 2.630
1.068 2.391 1.482
87 -1.066 1.148

Görüldüðü gibi, sadece 1983 yýlýnda dýþ borç
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ödemeleri ve faizleri toplamý 2 milyar 625 milyon dolar tutmaktadýr. 1991 dolar fiyatý ile bu 13
trilyon liradýr.
1983ten sonra ANAP iktidarlarý döneminde
bu durum daha da aðýrlaþmýþtýr.

(Milyon dolar) 1980
1985 1988 1989 1990
Dýþ Borçlarýn
Toplamý
19.119 26.010 40.827 41.419 49.149

1990 yýlýnda toplam dýþ borçlar 245 trilyon liraya eþittir.
Bunlarýn yanýnda emperyalizme baðýmlýlýðýn
getirmiþ olduðu pek çok parasal kaynak kayýplarý
bulunmaktadýr. Örneðin emperyalist tekellere
ödenen patent hakký, know-how, teknik bilgi
karþýlýklarý önemli yekünler tutmaktadýr. Ayrýca
hammadde ve yarý-mamül madde ihracatýnda
emperyalist tekellerin uluslararasý pazar fiyatlarýnýn çok altýnda alýmda bulunmalarý sözkonusudur. Örneðin bir F-16 projesinde, General Dynamic firmasýyla imzalanan off-set anlaþmasý, pek
çok ürünün çok düþük fiyatlarla satýlmasýný kapsamaktadýr.
Sonuç olarak, emperyalizme baðýmlýlýk sonucunda ülkeden dýþarýya giden nakit para miktarý
-ki döviz olarak ödenmektedir- 1991 yýlýnda, sadece dýþ borç kapsamýnda 100 trilyon lirayý bulmaktadýr. Toplam dýþ borç miktarý ise 50 milyar
dolar civarýnda olup, 1991 fiyatýyla 250 trilyon liradýr. Bunlarýn içinde yabancý tekellerin ülke içindeki faaliyetleriyle elde ettikleri kârlar ve müteahhitlik hizmetleri karþýlýklarý bulunmamaktadýr.
1992 yýlý devlet bütçesinin 200 trilyon lira olduðu
düþünülecek olursa, dýþ borcun nelere mal olduðu daha kolay anlaþýlabilir. Sadece 1992 yýlýnda 7.5 milyar dolar ana para ve faiz ödemesi yapýlacaktýr. Bu da yaklaþýk 40 trilyon liradýr.
Diðer önemli kaynak ise, mevcut çarpýk kapitalist ekonominin kronik sorunu olan ekonomik buhrana baðlý sürekli eksik kapasite kullanýmýnýn ortadan kaldýrýlmasýyla saðlanabilir.
Burjuva ekonomistlerin sürekli olarak enflasyonu indirmenin yollarý üzerine tartýþýrken bazýlarýnýn iddia ettikleri gibi, üretimin artýrýlmasý önemli bir yere sahiptir. Ýþte eksik kapasite kullanýmý, kurulu üretim birimlerinin rasyonelleþtirilmesi ile birlikte ortadan kaldýrýlarak, hem üretimin artmasý saðlanabilir, hem de yeni kaynaklar yaratýlabilir. Ortalama olarak, ülkedeki mevcut büyük üretim birimlerinde %20 ile %40
arasýnda eksik kapasite kullanýmý söz konusudur.
Bunlarýn tam kapasiteye yükseltilmeleri, hemen
hemen ayný oranlarda yeni iþ olanaklarý ortaya
çýkaracaðý gibi, ayný oranlarda üretim artýþý meydana getirecektir. Özellikle eksik kapasitenin
yoðun olarak ortaya çýktýðý gübre sanayinde meydana gelecek üretim artýþý, tarýmsal üretimin artýrýlmasý açýsýndan özel bir öneme sahiptir.
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Ülkemizde KÝTler olarak sürekli gündemde
bulunan devlet iþletmelerinin yukarda ortaya
koyduðumuz ölçeklerde yeniden düzenlenmeleri ile saðlanacak üretim artýþý, herþeyden önce
genel olarak sanayide üretimin artmasýný getirecektir. Bu nedenle KÝTler sorunu, bunlarýn devlet iþletmeleri olarak ortadan kaldýrýlmalarý deðil,
gerçek birer devlet iþletmesi olarak iþletilmelerinin saðlanmasýndadýr. Mevcut düzen partilerinin
kendi yandaþlarý için birer arpalýk olarak kullandýðýndan þikayet edilen KÝT ler, mevcut düzen içinde özel sanayi için ucuz girdi kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr. Böylece aradaki farklar sürekli bir biçimde devlet bütçesinden karþýlanmakta ve bu da enflasyonun en önemli unsurlarýndan biri olmaktadýr. KÝT ürünlerine yapýlan
her zaman özel sanayi kuruluþlarýnýn, yani tekelci
sanayi burjuvazisinin kâr oranlarýný düþürücü etkiye sahip olduðundan, bu zamlar tekelci sanayi
burjuvazisi tarafýndan doðrudan kendi ürünlerine yansýtýlmaktadýr. Böylece özel þirketlerin ürünlerine yaptýklarý zammýn nedeni olarak devlet
kuruluþlarý, yani KÝTler gösterilerek, kendilerine
yönelik tepkiler pasifize edilmektedir. Bu nedenle, sorun sadece KÝTlerin rasyonelleþtirilmesi ile
sýnýrlý deðildir. Ayný zamanda, KÝT ürünlerini yarýmamul mal olarak kullanan özel sanayi kuruluþlarýnýn, belirlenen fiyatlara baðlý olarak belli bir
kâr oraný üzerinden faaliyette bulunmalarýnýn
saðlanmasý gerekir. Bu da mevcut ekonomik
dengelerin ye niden kurulmasý ile olanaklýdýr. Kurulacak yeni denge, her üretim alanýnda yeni bir
kâr oraný düzeyinin belirlenmesi demektir. Bugüne kadar devlet kuruluþlarýnýn saðladýðý ucuz
girdilerle oluþturulmuþ kâr oranlarý kesinkes ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir. Ve mevcut düzenin hiç bir siyasal partisi bunu gerçekleþtirebilecek durumda deðildir. Yapabildikleri tek þey,
alýnan ekonomik istikrar tedbirlerinin baþarýlý
olmasý için özel sektörün de yardýmcý olmasýný
istemektir. Ki bu da, onlarýn daha alt düzeyde bir
kâr oranýný gönüllü olarak kabul etmelerini
istemektir ve bu da öve öve bitiremedikleri serbest piyasa ekonomisinin, yani kapitalizmin
doðasýna aykýrýdýr.
Görüldüðü gibi, gerek üretimin artýrýlmasý
için, gerekse yeni yatýrýmlar için bulunabilecek
kaynaklar mevcut ekonomi içinde oldukça
önemli bir toplam oluþturmaktadýr. Kaba bir hesaplama ile, bu kaynaklar toplamý (parasal ve
ürün olarak) neredeyse gayri safi milli hasýlanýn
bir buçuk katý kadardýr. Yani 600 ile 900 trilyon
lira arasýnda bir rakama eþittir. Bunun ülke ekonomisi üzerinde nasýl bir etkide bulunacaðý ise
açýktýr. Bu kaynaklarýn etkin biçimde devreye
sokulmasýyla, yýllýk kalkýnma hýzýnýn %13 ile %15
arasýnda gerçekleþtirilmesi olanak içindedir.
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KAYNAKLARIN SÜREKLÝLÝÐÝNÝN
SAÐLANMASI
Yukarda ortaya koyduðumuz gibi, iktidarýn
ele geçirildiði koþullarda mevcut üretim düze
yinden ve iliþkilerden baþlayarak gerçekleþtirilecek ekonomik yapýnýn yeniden düzenlenmesi,
mevcut girdilerin düzenlenmesi, emperyalizme
baðýmlýlýðýn getirdiði parasal ve üretimsel kayýplarýn ortadan kaldýrýlmasý ve iþgücü ile hammadde, toprak vb. girdi kullanýmýnýn artýrýlmasý ile
saðlanacak yeni kaynaklar ve üretim artýþlarý ile
halkýn tüketim düzeyinin belli oranda yükseltilmesi olanaklýdýr. Ancak sorun bununla bitmemektedir. Ayný zamanda, bu üretim düzeyinin,
zaman içinde sürekli artýrýlmasý ve tüketim düzeyinin de geliþtirilmesi zorunludur. Bu da, elde
edilen üretim düzeyinin salt korunmasý için gerekli fonlarýn saðlanmasý ve yeni yatýrýmlar için
yeni kaynaklarýn bulunmasý demektir. Ýktidarýn
sürdürülmesi ve geliþtirilmesinin yolu da buradan geçmektedir.
Devrimci halk iktidarý koþullarýnda, devralýnan ekonomik yapýnýn halk ekonomisine
dönüþtürülmesiyle saðlanacak geliþmeler, ayný
zamanda, merkezi planlama ve beþ yýllýk kalkýnma planlarý çerçevesinde sürekli kýlýnmak durumundadýr. Ýþte ekonomide istikrar ancak bu
süreklilik durumuyla saðlanabilir.
Öncelikle, böyle bir istikrar, ekonomik yapýnýn kapitalist ekonominin irsi hastalýklarýndan
kurtarýlmasýyla olanaklýdýr. Bu da ancak ekonominin planlanmasýyla gerçekleþtirilebilinir.
Burjuva liberal ekonomistlerinin þiddetle
karþý çýktýðý, ama ayný zamanda pratik ekonomide sürekli olarak kullandýklarý bu belirleme, yani
ekonominin planlanmasý, sadece devrimci iktidar koþullarýnda deðil, ayný zamanda, emperyalist ekonomiler açýsýndan da büyük bir öneme
sahiptir. En basit bir ifadeyle, herhangi bir sanayi
kuruluþunun oluþturulmasýnda, ilk baþta projelerin yapýlmasý, fizibilite çalýþmalarýnýn gerçekleþtirilmesi planlamanýn yeri ve rolünü gösterir. Bu
açýdan, merkezi planlamaya karþý sürdürülen her
türlü karþý çýkýþ, sadece böyle bir planlama ile
burjuvazinin gereksiz bir sýnýf olduðunun halk kitleleri tarafýndan görülmesinin engellenmesi için
yapýlan ideolojik yanýlsama üretme çabasýndan
baþka birþey deðildir. Yalýn olarak her devlet için
geçerli olan bütçe planlamanýn en çarpýcý örneklerinden birisini oluþturur. Hele ki, enflasyonun
arttýðý dönemlerde devlet harcamalarýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve denk bütçe istemlerinin ortaya
atýlmasý, planlamanýn ne denli gerekli ve zorunlu olduðunu tüm kapitalistlere açýkça göstermiþtir.
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Burjuvazinin merkezi planlama karþýsýnda
sürdürdüðü ideolojik saptýrmalarý bir yana býrakýrsak, bu planlamanýn ekonomik istikrar açýsýndan ne denli önemli olduðu ortadadýr.
Bir ülke ekonomisinin ya da bütün olarak
dünya ekonomisinin merkezi planlamasý, her
þeyden önce, mevcut üretim mallarý üretiminin
potansiyel kaynaklarla birleþtirilmesi demektir.
Böylece uzun dönemli bir kalkýnmanýn sürekliliði ve istikrarý saðlanabilinmektedir. Fiktif, yani
hayali kaynaklara dayanarak gerçekleþtirilecek
yatýrýmlarýn ekonomi üzerindeki enflasyonist
baskýsý ancak böyle bir planlama ile ortadan kaldýrýlabilinmektedir. SSCB ekonomisi üzerinde
araþtýrma yapan tüm burjuva ekonomistlerinin
bile kabul ettiði bir gerçek, bu ülkenin 40 yýl süresinde %10 ile %15 arasýndaki bir kalkýnma hýzý
ve sýfýr enflasyonla varlýðýný sürdürmesidir. Bunun
sýrrý sadece merkezi planlamada yatmaktadýr.*
Merkezi planlamanýn ve devletin elinde tuttuðu üretim birimlerinin varlýðý, tek baþýna kapitalizmin ortadan kalkmasý deðildir. Ancak bu
yönde atýlmýþ önemli adýmlardan birisidir. Bu nedenledir ki, burjuvazi her yerde bu adýmlarý engellemeye çalýþýr. Devletin alabildiðine küçültülmesini ister, devletin elinde tutuðu ve kâr eden
üretim birimlerinin kendilerine devredilmesini
ister. Bu yüzden, merkezi planlamaya ve devletçiliðe karþý yoðun bir ideolojik saldýrý konumunda bulunur. Ýktidarýn kesin kes iþçilerin eline geçmediði ülkelerde, bu yönde atýlmýþ adýmlarý etkisiz kýlmak için elinden gelen her çabayý
gösterir.
Revizyonizmin SSCBdeki uygulamalarý, ayný
zamanda burjuvazinin sosyalizme yönelik ideolojik saldýrýlarý için uygun malzemeler temin
etmiþtir. Böylece merkezi planlamanýn ne denli
gereksiz ve yanlýþ olduðunu kanýtlama olanaðýna sahip olmuþtur.
Herþeyden önce bilimsel ve teknolojik geliþmeler merkezi planlamanýn gücünü artýrýcý sonuçlar saðladýðý bir ortamda, burjuvazinin merkezi planlamaya yönelik saldýrýlarýnýn yoðunlaþmasý hiç de þaþýrtýcý deðildir. Bilgiiþlem alanýndaki geliþmelerle, sadece bir ülke ölçeðinde deðil,
dünya ölçeðinde üretim ve tüketimin merkezileþtirilmesi olanaklý hale gelmiþtir. Elektronik
iletiþimle birbirine baðlanan üretim ve tüketim
birimleri, stok kontrol yöntemleriyle eþgüdümlü
hale getirilmesi için kapitalizmden baþka hiçbir
engel bulunmamaktadýr.
Bu konuda en basit örneði, ülkemizde bile
yaygýn bir biçimde kullanýlan banka kartlarý sistemi vermektedir. Emperyalist-kapitalizmin ancak kendi kârlarýný artýrdýðý alanlarda, özellikle de
büro ve mali iþlemlerinde kullandýðý bu sistem,
geniþ ölçekte kullanýldýðý zaman, ister istemez
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üretim ile tüketim arasýnda gerçek bir dengenin
kurulmasýný saðlayacaktýr.
Tabi böyle bir dengenin kurulmasý ve bu dengenin, doðrudan bilimsel ve teknolojik geliþmeyle gerçekleþmesi, kapitalist sýnýfýn olduðu kadar
bürokrasinin de gereksiz olduðunu halk kitlelerine gösterecektir. Çünkü kapitalizmin doðasý,
böylesine bir dengenin kurulmasýna elveriþli deðildir. Bu nedenle de, bu geliþmelerin belli bir evresinden sonra temel bir engel durumunda bulunmak zorundadýr. Ýster soðuk savaþýn bir ürünü olarak tanýmlansýn, isterse sosyalizmin emperyalist sistem üzerindeki baskýsýnýn bir ürünü
olarak tanýmlansýn, ortaya çýkan bilimsel ve teknolojik geliþmeler, sadece kapitalizmin ne denli
gereksiz bir sistem olduðunu göstermektedir.
Bu açýdan, ekonomide kaynak sorunu, ancak
kapitalizmin, ya da popüler söylemdeki ifadesiyle serbest pazar ekonomisinin tasfiyesi ile ortadan kalkacaktýr. Bu ise, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetin kaldýrýlmasý demektir. Böyle
bir geliþme, öncelikle ülkemizdeki KÝTler sorununu çözecektir. KÝTlerin ürettiði ürünlerin özel
mülk sahibi kapitalistler tarafýndan kullanýlmasýyla ortaya çýkan büyük kârlar, doðrudan bu kapitalistler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Büyük
þirketlerin devletleþtirilmesi, ayný zamanda, bu
kârlarýn devlete, dolayýsýyla topluma geçmesini
getirecektir. Devlet bütçesinin bütünselliði ancak
bu þekilde kurulabilecektir. Bir baþka deyiþle,
KÝTler sorunu, ürünlerinin özel þirketler tarafýndan kendi kârlarý için kullanýlmasýnýn sona erdirilmesiyle çözümlenebilir. Bugün oligarþinin ekonomistlerinin önerdikleri KÝTlerin özelleþtirilmesi, son tahlilde, ekonomideki ikili mülkiyet
iliþkilerinin sona erdirilmesi anlamýna gelmektedir. Oligarþinin istediði, ikiliði kendi lehlerine ortadan kaldýrmaktýr. Bu da halkýn aleyhine çözümlenmesi demektir. Mülkiyet ikiliðini ortadan kaldýrmak gerekir, ama halkýn lehine olarak ortadan
kaldýrýlmasý ile toplumsal geliþme hýzlanýr ve halkýn yaþam düzeyi yükselir.
Görüldüðü gibi, mülkiyet sorunu, ekonomide kaynak sorununun en temel unsurlarýndan
biri olarak ortaya çýkmakta ve ekonomik kaynaklarýn sürekliliðinin saðlanabilmesinin yolu, mülkiyet iliþkilerinin deðiþtirilmesinden geçmektedir.
Sýk sýk düzen partilerinin vergi reformundan
söz etmeleri, kendilerinin ayný mülkiyet
iliþkilerinin yarattýðý açmaz içinde olduklarýnýn bir
kanýtýdýr.
* Burada SSCBnin daha sonra karþýlaþtýðý sorunlarýn
merkezi planlamanýn iþe yaramazlýðý olarak tanýmlandýðýný belirtelim. Ancak burada sorun planlama deðil, planlama stratejileri ve perspektifleridir. Revizyonizmin en
önemli etkisi buradaki bozulmada ortaya çýkmýþtýr.
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MÝLLÝ KRÝZÝN
GELÝÞME DÝNAMÝKLERÝ

Milli kriz en genel tanýmýyla, ezeni ve ezileni etkileyen, ekonomik, sosyal ve siyasal bunalýmlarýn derinleþerek had safhaya ulaþmasý ve
birleþmesidir.* Ancak ekonomik, sosyal ve siyasal bunalýmlarýn derinleþerek had safhaya
ulaþmasý, yeni durumlar ortaya çýkarmayan,
dolayýsýyla sürecin her zamanki geliþiminin doðal bir uzantýsý olarak deðerlendirmek yanlýþtýr.
Milli kriz, olgunlaþtýðý andan itibaren yeni
durumlar ve iliþkiler yaratarak kendi iç sürecinin geliþimine baðlý olarak geliþir. Milli krizin
olgunlaþmasýnýn bu iç evriminin getirdiði en temel unsur, mevcut tüm kurumsal güçlerin, kurumsal ve yasal etkinliklerini kaybetmeleridir.
Bir baþka deyiþle, egemen sýnýflarýn devlet aygýtý ve onun otoritesi tam anlamýyla etkisizleþir;
kendisinin dayandýðý yasallýk ve yasalar, baþta
bizzat devletin kendisi olmak üzere, hiç kimse
tarafýndan kabul edilmez ve edilmesi de beklenilmez. Devlet kendi yasal çerçevesi içinde hareket etme olanaðýný yitirir ve kendisinin sýnýfsal niteliði her yönden sergilenir. Devlete egemen olan sýnýf ya da sýnýflarýn faaliyeti olaðanüstü artar. Egemen sýnýflarýn bu faaliyetinde herhangi bir yasallýk olmadýðý gibi, tüm faaliyetine
egemen olan dinamik mevcut düzenin varolup
olamayacaðý, daha tam deyiþle, mevcut düzenin korunup korunamayacaðýdýr.
Milli kriz koþullarýnda egemen sýnýflarýn bu
* Ancak, bu taným doðrudan doðruya, milli kriz tanýmýdýr. Literatürde derinleþmiþ bunalým olarak krizden sözedilir. Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisinin ilk kez ve
kapsamlý olarak ortaya konulduðu Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde milli krizi, derinleþme durumuyla,
yani olgunlaþmasý yönünden tanýmlanmýþtýr. TDAS-I yazýmýzda bu duruma açýklýk getirdiðimiz için ayrýca üzerinde durmayacaðýz.

faaliyetlerinin kavranýlmasý, devrimci mücadele açýsýndan büyük bir öneme sahiptir. Eðer
devlet gücü, toplumsal iliþkilerde dayandýðý yasal çerçevesine göre hareket edemiyor ve faaliyetleri kitleler tarafýndan kabul edilmiyorsa
burada milli krizin olgunlaþtýðýndan sözetmek
daha doðru olacaktýr. Ancak bu olgu, devlet gücünün etkisizleþtirildiði anlamýna gelmemektedir. Devlet, kendi yasal gücünden soyundurulmuþ olmakla birlikte, dayandýðý askeri gücü ve
askeri olanaklarýyla hala bir maddi güç durumundadýr. Ýþte milli krizin derinleþtiði koþullarda
egemen sýnýflarýn bu maddi gücünün hareketi
öne geçer ve hedefi karþý gücü, yani devrimci
mücadeleyi yok etmektir. Devletin kendi yasallýðýný yitirdiði ve egemen sýnýflar tarafýndan açýkça ilan edilmiþ herhangi bir yasallýða baðlý olmaksýzýn kullanýldýðý bir ortamda, yasal bir hareketin devlet tarafýndan gerçekleþtirilmesi beklenemez ve böyle bir yasal faaliyetin gerçekleþtirilmesi için egemen sýnýflardan talepte bulunulamaz. Çünkü, böyle bir durumun ortaya çýkmasý, ancak egemen sýnýflarýn kendi somut hedeflerine ulaþmalarýndan sonra mümkündür ve
bu da devrimci mücadelenin yenilgisiyle olanaklýdýr. Dolayýsýyla, böyle bir politika, devrimci mücadelenin yenilgisini beklemek durumundadýr, dolayýsýyla revizyonizmdir, teslimiyetçiliktir.
Milli krizin olgunlaþtýðý bir dönemde, savaþ,
gerçek anlamda sýnýfsal-kitlesel bir savaþtýr ve
sonuç, böyle bir savaþýn kazanýlmasýyla belirlenir. Leninin ayaklanma anýna iliþkin belirlemeleri bu açýdan önemlidir. Devrimci mücadele
açýsýndan, ayaklanmanýn kendisinin gerektirdiði
dinamikler ortaya çýkmamýþken ve ayaklanmanýn temel güçleri uzun ve nihai bir savaþ içine
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girmemiþken, milli krizin derinleþmesi ve bunun belirtileri olan olgularýn ortaya çýkmasý fazlaca önemli deðildir. Varolan durumun yaratacaðý tek önemli þey, özellikle kentlerdeki demokratik kitle hareketinin, devletin kendi yasallýðýndan sýyrýlmasý nedeniyle açýkta kalmalarýdýr.
Özellikle devrimci mücadelenin tek ve birleþik
bir örgütlenmeye sahip olmadýðý ve demokratik kitle hareketinin revizyonist tarzda yönlendirildiði ülkelerde, böyle bir durum, kitlelerin katledilmelerine neden olmasa bile, tam bir teslimiyetçilik ortamý yaratýr. Dolayýsýyla, devrimci
mücadele açýsýndan, bu hareketin denetiminin
ve yönetiminin ele geçirilmesi baþlý baþýna bir
görev olarak ortaya çýkar. Bir bakýma, savaþan
devrim cephesinin, bu koþullar altýnda yeni taktikler geliþtirmek ve taktik ittifaklar kurmak zorundadýr.
Milli krizin derinleþmesi ve olgunlaþmasýnýn
kapitalizmin iç dinamikle geliþtiði ülkeler ile geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki farklýlýklarý da irdelenmek zorunludur. Özellikle halk savaþýnýn devrimde zorunlu bir durak olduðu geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde, milli krizin olgunlaþmasýyla birleþen
sovyetik ayaklanmanýn yeri ve anlamý kavranýlmadýðý sürece, doðru bir devrimci mücadelenin
sürdürülmesi olanaksýzdýr. Halk savaþýnda, milli
krizin derileþtirilmesi temel-stratejik devrimci
görevlerdendir, dolayýsýyla derinleþme koþullarýnda halk savaþýnýn geliþtirilmesi ve nihai zafere ulaþtýrýlmasý açýsýndan durumun deðerlendirilmesi gerekir. Ancak bu hiçbir biçimde halk
savaþýnýn mevcut (o anki) öznel ve nesnel durumuna bakýlmaksýzýn, kentlerde düzenlenecek
bir ayaklanma ile iktidarýn derhal ele geçirilmesi
þeklinde olmamak zorundadýr.
Bu son nokta ülkemiz açýsýndan oldukça
önemlidir. Ülkemizde geliþen ve yayýlan bir halk
savaþý süreci bulunmazken (bulunmadýðý bir
evrede), kentlerde geliþen kitle hareketleri, devlet gücünün kendi yasallýðýndan uzaklaþmasý ve
askeri gücüyle hareket eder duruma gelmesi
koþullarýnda, çoðu zaman ayaklanma koþullarýnda yapýlmasý gerekenler baðlamýnda ele alýnmakta, ancak ayaklanmanýn gerçekleþtirilmesinin olanaksýz olduðu bir ortam bulunduðundan hiçbir þey yapýlamamaktadýr.
Gerek 12 Eylül günü, gerekse 12 Eylül öncesinde faþist milis güçlerin kitlelere ve özellikle
aydýn kesime yöneldiði bir ortamda görülen bu
durum, devrimci örgütlerin en zayýf olduklarý aný
ifade etmektedir. Bu durumu tam olarak kavrayabilmek için, konuyu kendi somut-tarihsel
gerçekliði içinde ele almakta yarar vardýr.
Türkiye tarihinde, esas olarak da devrimci
mücadelenin tarihinde ortaya çýkan üç an özel
bir yere sahiptir.
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Birinci an, 1969-70 yýllarýnda, faþist ve þeriatçý
güçlerin devrimci güçlere ve demokrat kitlelere karþý saldýrýlarýnýn yoðunlaþtýrdýklarý, yani o
güne kadar izledikleri geleneksel politikalarýndan uzaklaþtýklarý andýr.
1969un Kanlý Pazarý ve Ýmren Öktemin cenaze töreninde ortaya çýkan olaylar, bu deðiþimin iki önemli görüngüsüdür. Burada hedef
kitle küçük-burjuva demokrat-aydýn kesimlerdir. Bu kesim, birkaç hukukçu ya da aydýn olarak deðil, aydýnlar temelinde politikayla ilgilenen
küçük-burjuvaziyi ifade eder. Bir baþka deyiþle,
politize olmuþ, dolayýsýyla politik tutum alan
küçük-burjuva kitle sözkonusudur. Bu kitle devletten yasal görevlerini yerine getirmesini isterken, ayný zamanda kendisinin içinde bulunduðu acizliðini dýþa vurur. Kendilerinin bulabildikleri tek çözüm, hükümet olarak iktidarýn deðiþtirilmesidir. Parlamentonun sýnýrlarý içinde
meydana gelebilecek bir hükümet deðiþikliðinin sorunlarýný çözeceði umuduyla hükümet
deðiþikliðini sürekli olarak gündemde tutar ve
talep eder. Ancak bunun nasýl gerçekleþeceðini
de bilemezler. Çünkü bir hükümet deðiþikliði,
ya genel bir seçim sonucunda ya da parlamento içinde milletvekili transferi ile olanaklýdýr.
Birincisi, belli bir süre beklemeyi ve genel seçim
sonucunun sandýktan nasýl çýkacaðýnýn bilinmemesinin getirdiði kuþkuyu getirir. kincisi ise,
kendilerinin ortaya deðiþmesini istedikleri hükümetin milletvekillerine umut baðlamayý gerektirir ki, bu da kendilerinin kolayca içlerine sindirebilecekleri bir durum deðildir. Öte yandan,
yeni hükümetin kurulmasý durumunda nelerin
deðiþeceðini de bilmemektedirler. Sivil politik
kadrolar aracýlýðýyla bu sorunlarýn çözümleneceði beklentisi ile günler geçer ve hiçbir deðiþim
ortaya çýkmaz. Bu durumda, devletin silahlý güçlerinin yönetime gelmesi, onlar için son seçenektir ve buna ilke olarak karþý deðillerdir. Devletin silahlý güçlerinin, yani ordunun, kendi yasal çerçevesini bir yana býrakarak harekete geçmesini isterler, ama bu hareket sýrasýnda kendilerine dokunulmasýndan da þüphe duyarlar. Bu açýdan oligarþinin bizzat kendisinin yönetimini askerileþtirmesi karþýsýnda ikirciklidirler. Kendilerine dokunulmayacaðý sözü verilse
bile, her türlü yasallýktan sýyrýlmýþ bir askeri gücün neler yapabileceðini iyi bilmektedirler. Bu
baðlamda belli bir tarih bilincine de sahiptirler.
1971 öncesinde böylesine ikirciklik durumda olan küçük-burjuvazinin politik kesimleri,
kendilerine baðlý askeri güçlerin bu iþi yapabileceðini düþünerek sol darbe giriþimlerinin
içinde de yer almýþlardýr. Ancak gerek darbenin
gerçekleþtirilememesi, gerekse 12 Mart arifesinde oligarþinin ordu içindeki küçük-burjuva dev-
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rimci-milliyetçileri tasfiye etmesi, daha ilerki yýllarda böyle bir çözümün küçük-burjuvazi için
tümüyle ortadan kalkmasýný getirmiþtir. Artýk
nasýl olacaðýný bilmemekle birlikte, parlamentonun varlýðýný sürdürmesi ve varolmasý dýþýnda
hiçbir düþünceleri bulunmamaktadýr ve giderek
kaderciliðe yönelmektedirler. Baþa gelen çekilir örneði sürekli olarak olaylarýn seyircisi durumuna gelmelerine neden olmuþtur.
Küçük-burjuvazinin aydýn ve politik unsurlarýnýn içine düþtükleri bu durum, yani kararsýzlýk ve kadercilik, beraberinde devrimci silahlý
eylemlere karþý tavýr alýþý getirmiþtir. Onlara göre
meþru müdafaa durumunda silaha baþvurmak anlaþýlabilir birþeydir, ancak iktidarýn ele
geçirilmesinin bir aracý olarak silaha baþvurmak, karþý durulmasý gereken bir durumdur ve
bunda hiçbir sakýnca görmezler. Çünkü silahlý
devrimci eylemler, onlara göre, oligarþinin kendilerine verdiði güvenceyi ortadan kaldýracaktýr. Bu yolla, ayný zamanda, yönetimin
askerileþtirildiði koþullarda, askeri güçlerin terörü karþýsýnda kendilerine uygun bir kalkan
bulacaklarýný sanmaktadýrlar.
Küçük-burjuvazinin 1971 öncesinin sol ve
orta kesimlerinin eski tarzda radikalizmden
uzaklaþmalarý, ayný zamanda, onlarý devrimci
mücadele açýsýndan bir engel haline de getirmiþtir. 1971 yýlýnda gerek THKOnun, gerekse
THKP-Cnin silahlý eylemlerine belli bir meþruiyet saðlayan bu kesimlerin bu deðiþimleri,
1980 sonrasýnda yeni biçimler kazanarak sürmüþtür. Son olarak da Doðu-Avrupada ve SSCB
de ortaya çýkan geliþmeler, bu kesimleri daha
da parlamentarizme yöneltmiþtir.
Ancak burada önemli olan, milli krizin derinleþmeye yöneldiði ve derinleþme eðiliminin
sürdüðü koþullarda, küçük-burjuvazinin takýndýðý, daha doðrusu takýnamadýðý tutum, ayný zamanda derinleþme eðiliminin sürmesini de saðlamaktadýr. Derinleþen milli kriz koþullarýnda
devrimci güçlerin maddi bir güç olarak ortaya
çýkamamasý durumunda bu küçük-burjuva unsurlar (ve bütün olarak da küçük-burjuvazinin
orta ve sol kesimleri) proletaryayý yalnýz býrakmaktadýrlar. Bu da proletaryanýn küçük-burjuvazinin kararsýzlýðýndan etkilenmesine neden
olmaktadýr. Sonuç ise, sosyalist siyasal bilince
tam olarak sahip olamamýþ proletaryanýn, derinleþen milli kriz koþullarýnda küçük-burjuvazi
gibi kararsýz ve ikircikli bir tutum takýnarak kendi öncülerini yalnýz býrakmalarý ve öncünün
egemen sýnýfýn baský aygýtýnýn tüm gücüyle karþý
karþýya kalmasýdýr.
Gerek küçük-burjuvazinin kararsýzlýðý, gerekse bundan etkilenen proletaryanýn ikircikliði,
ister istemez, milli kriz koþullarýnda karþý-devrim
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cephesinin baþarýlý olmasýný ve kendi yönetimini korumasýný, pekiþtirmesini getirmektedir.
Ama unutulmamasý gereken nokta, ikircikli ve
kararsýz da olsa, kitleler kesin kes karþý-devrimin
kitlesi durumunda deðillerdir ve hiçbir biçimde
olmamaktadýrlar. Sadece yenmeyi göze alamamýþlardýr ve kendilerinde yenecek gücü görmemektedirler. Bu, ayný zamanda, oligarþinin
kriz koþullarýnda ve yönetimi askerileþtirdiði durumlarda, sürekli ve kalýcý deðiþiklikler yapamamasýnýn da nedenidir.
Ancak devrimci mücadelenin en önemli
sorunlarý, milli krizin derinleþtiði koþullarda deðil, derinleþme eðilimi içindeyken ya da bunun
arifesindeyken ortaya çýkmaktadýr. Devrimin
öznel koþullarýnýn geliþtirilememesi, ama öte
yandan nesnel koþullarýn, gerek devrimci öncünün mücadelesiyle, gerekse egemen sýnýflarýn
kendi eylemleriyle olgunlaþmasý durumunda,
bundan yararlanmak olanaksýz olmaktadýr. Böylece sol sapmanýn kendi içinde taþýdýðý pasifizm ortaya çýkmaktadýr.
Olaylarýn görüntüsünde kalan vulgar
tahlillere dayanarak alýnacak tavýr, olgularýn iç dinamiðini kavrayamadýðýndan
olaylarýn gerisinde kalmaya mahkumdur.
Olaylarýn ardýndan gelecek aktivist tavýr
ise, gerçek bir aktivizmi (doðru ve çözücü olan) deðil, sahte sola açýk ve özde sað bir görüþü ifade eder. Sonuç, sözkonusu olan politik pasifizme varýþtýr.*
Ayný gerçeði bir baþka yerde þöyle anlatmýþtýk:
Sýnýflar arasý iliþki ve çeliþkilerin, oli
garþik devlet aygýtýyla kitlelerin tepkileri
arasýndaki dengeye indirgenmesi, mekanik bir yorumla etki-tepki olarak ele
alýnýrsa, iktisadi ve sosyal muhtevasý kavranamazsa, ayný etki-tepki mekanizmi
içindeki düz mantýk, toplumu bir fiskeyle yýkabilecek bir yapý olarak ele alýr. Bu
takdirde, sol foko anlayýþýn temellerine
varmýþ oluruz.**
Ancak burada ortaya çýkan sorun, teorik
plandaki fokoculuk, yani sol sapma deðildir. Sorunun kendisi, öznel koþullar yetersizken,
nesnel koþullarýn olgunlaþmasý ya da olgunlaþmaya yönelmesi durumunda, öznel koþullarýn
ayný düzeyde geliþtirilmesi için uygun taktikleri
bulmak ve uygulamaktýr.
Örgütlenmenin canlý bir organizmaya yükseltilebilmesi için taktik meselelerin baþ meselesi politik hedeflerde dina* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
** Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
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mizmini bulmak gerekir. Somut hedefler
olmadan, taktikler lafazanlýktan öteye
geçemez.
Doðru politik hedefler, örgütlenmeyi
ve ittifaklarý kurar, geniþletir. Taktik tavýr
ve þiarlar, doðru tespit edilmiþ politik hedeflerden çýkar.*
Doðru taktik hedeflerin tespit edilmesi, ayný
zamanda, stratejik hedefe uygun ve stratejik rotaya baðlý olmayý gerektirir. Stratejiden baðýmsýz taktik düþünülemeyeceði gibi, stratejik rotaya aykýrý bir taktik çizgi de izlenemez.** Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi açýsýndan, salt
politik hedeflerden sözetmek yeterli deðildir.
Ayný zamanda kendisini stratejik rotada ortaya
koyan doðru bir askeri týrmanma politikasýna da
sahip olmak gerekir. Þüphesiz doðru bir askeri
týrmanma politikasý, doðru bir politik stratejiden
çýkar ve ara evreleri politik taktiklerle birlikte düzenlenir. Ýþte Mahir yoldaþýn Kesintisiz Devrim
II-IIIde ortaya koyduðu dört aþamalý formülasyon, bu baðlamda doðru askeri týrmanma politikasýný ifade eder. Ama her zaman olduðu gibi,
bu rota, kendisini strateji ve taktik düzeylerde
tanýmlamak durumundadýr ve bunlara uygun
olarak somutlaþýr. Bu, milli krizin derinleþmesine iliþkin durum tahlilleriyle birlikte sürekli olarak denetlenir ve düzenlenir. Eðer devrimci mücadele, salt devrimci örgütlerin özsel faaliyetiyle sýnýrlý dinamiklerle yürütülüyor olsaydý, zaferin doðrusal bir çizgisi þüphesiz bulunabilirdi.
Ancak, somut hiçbir zaman bizim keyfi niyetlerimize göre þekillenmez. Biz istesek de, istemesek de, olaylar kendi objektif geliþmesinin
(özellikle karþý-devrimin taktikleriyle) yaþamaktadýr. Bu nedenle, salt öncünün kendi mücadelesinin kendi öznelliði ile ortaya çýkardýðý
olumlu yaný, yani planlanmýþ ve beklenen durumlarý deðil, ayný zamanda, oligarþinin bunun
karþýsýnda geliþtirildiði ya da geliþtirebileceði taktikleri ve politikalarý da hesaba katmak gerekir.
Gene de bu hesaba katma durumu, herþeyin
önüne geçirildiði zaman sað-pasifizm kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkar ve oligarþinin masum
politikalarýnýn izlenmesini ve sonuçlarýnýn beklenmesini öngörür. Aman uslu durun, silahlý
eylemlerden vazgeçin türünden ifadeler, bu* Ýlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
** Bu izlenmesi olanaksýzdýr anlamýna gelmemektedir.
Þüp-hesiz öznel olarak stratejiden ve stratejik rotadan
ayrý bir taktik çizgi izlenebilir. Bu durumda, ya taktik çizgi
bir süre sonra kendisini yeniden stratejiye baðlamak durumundadýr, ki bu durumda sorun geçicidir;yada taktik
baðýmsýzlýðýný ilan ederek, kendisini strateji haline getirir, ki bu durumda da eski çizgiden tümüyle ayrýlýnmýþtýr.
Her iki durumda, stratejiden ve stratejik rotadan sapma
demektir.
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nun tipik dýþavurumlarýdýr.
Buraya kadar ortaya koyduklarýmýz, ülkedeki politik durumu ve politik güçler dengesini
açýklamak için yeterli deðildir. Çünkü ülkede yalýn olarak, devrimci güçler ile oligarþik güçler
arasýnda bir mücadele söz konusu deðildir.
Daha tam deyiþle, birleþik devrimci güçler ile
bunun eylemiyle birleþmiþ bir karþý-devrim güçleri arasýnda bir mücadele gündemde deðildir.
Devrim güçlerinin bölünmüþlüðü ve aralarýndaki rekabet durumu, doðru bir taktik çizginin izlenmesini de engellemektedir. Bu durum, ayný
zamanda, stratejik plana da yansýmakta ve devrim güçlerinin stratejik planda birbirini dýþlayan
deðiþik faaliyetlerde bulunmalarýna neden
olmaktadýr. Bu nedenlerden, milli krizin örgütlü mücadeleyle derinleþtirilmesi durumu, örgütsüz örgütlerin eylemlerinin oligarþinin taktikleriyle birleþerek süreç üzerinde etkide bulunduðunu da hesaba katmak zorundadýr. Aksi
halde (ki genel de durum böyledir), olaylar hýzla geliþmekte ve devrimci örgütler bu geliþim
karþýsýnda geride kalmakta ve sonuç olarak, oligarþinin belirlediði kurallar egemen olmaktadýr.
12 Eylül öncesinde geliþen olaylarýn gösterdiði en temel olgulardan birisi, devrimci öncünün, tüm süreci denetleyemediði ve denetlemesinin en önemli engelinin oligarþinin karþý
hareketinin olmadýðýdýr. Genel olarak solun,
özel olarak devrimci güçlerin birleþik faaliyetinin bulunmamasý temel neden olarak belirginleþmiþtir. 12 Eylül terörünün yaratmýþ olduðu
panik, pasifizm, korku, yýlgý, kararsýzlýk, þüphecilik vb. koþullarýnda bu olgu özel bir yere sahip olmaktadýr. Ancak bu solun birleþtirilmesi
ya da birleþik sol hareket yaratýlmasý anlamýna gelmemektedir. Sorunun özü kesinkes solda ve devrimci güçler arasýnda bir birliðin saðlanmasýndan çok, genel devrimci hedeflere yönelik olarak benzer (ayný deðil) taktikler yürütmek ve buna baðlý olarak oligarþinin karþý taktiklerini boþa çýkarmaktýr. Bu gerçekleþtiði oranda, süreç içinde devrimci güçlerin birliði ortaya
çýkabilecektir. Bunun dýþýndaki her çaba yapay
olacak ve sonuçsuz kalacaktýr.
Bu noktada, gerek kitleleri oligarþinin terörüne karþý bilinçlendirmek ve örgütlemek, gerekse oligarþinin kadro pasifikasyonuna*** karþý
*** Kadro pasifikasyonunun etkileri, ilk bakýþta kimi kadrolarýn güçsüzlüðe duþmesi ve devrimci mücadeleyi
terk etmeleri olarak görülmekle birlikte, burada bizi ilgilendiren örgütsel yanlardýr. Örgütsel düzeyde, bu pasifikasyon, örgütleri özerk silahlý gruplar oluþturmaya
yöneltmektedir. Özerk silahlý birimlerin kurulmasý ve
bunun dýþýnda kalanlarýn ayrý bir örgütsel yapýyla
bütünleþtirilmeleri, bu pasifikasyonun yaratmýþ olduðu
hatalý bir örgütlenme anlayýþýna denk düþmektedir.
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durmak, her koþulda temel görev olarak belirginleþmektedir. ster milli krizin derinleþme eðilimi içinde bulunulsun, isterse suni dengenin
güçlendirildiði koþullarda bulunulsun, yukarda
ortaya koyduðumuz görevler esastýr. Bir bakýma
bu görevler, her zaman geçerli stratejik görevler olarak ortaya çýkarlar.
Yukarda belirttiðimiz gibi, hatalý anlayýþ, sorunun doðru çözümü yerine, somut durumun
öne çýkardýðý öznel etkileri gözönüne alarak kýsmi ve geçici çözümleri genelleþtirmek ve bir çizgi haline getirmektir. Ýþte özerk silahlý ör gütlenmeler anlayýþý (klasik tanýmýyla þok gruplarý ya
da vurucu timler anlayýþý), bu çizgileþtirmenin
ifadeleridir.
Ýlk bakýþta mantýki görünen ve çoðu durumda gizlilik koþullarýyla birleþerek kadrolarýn
þikayet ve eleþtirilerine neden olan sorunlarýn
çözümü gibi gözüken bu anlayýþlar, ayný zamanda, silahlý propagandayý politik kitle mücadelesi olmaktan çýkarmakta ve askeri bir mücadele biçimine dönüþtürmektedir. Ýster istemez, bu
hatalý anlayýþýn sürdüðü koþullarda, halk kitleleri, silahlý mücadelenin eðitilmiþ ve profesyonelleþmiþ kadrolarýn sürdürdüðü bir mücadele olarak kavramaktadýr.
Silahlý propagandanýn ve öncü savaþýnýn
Marksizm-Leninizmde bulunmadýðýný ileri süren
revizyonistlere karþý Mahir yoldaþýn belirttiði gerçekler ortada olmasýna raðmen, günümüzde,
hala silahlý propagandayý (ama genelleþtirerek
silahlý mücadele adýyla) Lenine baðlayarak
açýklamaya çalýþan çevreler bulunmaktadýr. Lenin, daha 1902lerde özel silahlý gruplarýn kurulmasýndan ve bunlarýn geleceðe dönük olarak
nasýl örgütleneceðinden söz etmiþtir. Lenin,
özerk ve özel silahlý gruplarý, kýsa dönemde özel
görevler için (ajanlarýn öldürülmesi, cezaevlerinden devrimcilerin kurtarýlmasý gibi) ele alýrken,
uzun dönemde ayaklanmanýn doðru tarzda örgütlenmesi ve yürütülmesi için gerekli askeri
yönetici personelin eðitimi olara ele alýr. Bu örgütlenme anlayýþýnýn, uzun halk savaþý çizgisi ile
birleþtirilmesi ise, Marksizm-Leninizmin yeni
koþullar altýnda yaratýcý bir tarzda uygulanmasý
ile olanaklýdýr ve bu da Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi olarak belirginleþir. Bu stratejik çizgiye, revizyonizimin her dönemde yeniden piyasaya sürdüðü iddialarý ciddiye olarak ekler yapmak bu çizgiden sapmakla eþdeðerdir.
Bu sapmanýn ortaya çýkmasýnda daha büyük etkiye sahip olan olgu ise, 12 Eylül sonrasýnda kitlelerin içine sokulduðu depolitizasyon ve
oligarþinin zor güçlerinin hareket ettikleri yasal
çerçevenin olaðanüstü esnek olmasýdýr. Bu durum þehirlerde daha da belirginleþmektedir.
Polisin ve MÝTin geçmiþten dersler çýkardýðý
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ve buna baðlý olarak daha profesyonelce çalýþtýklarý imajý ile birleþen olumsuzluklar, ister istemez, silahlý eylem gruplarýnýn özerkleþmesine
ve giderek ayrý ve baðýmsýz bir örgütmüþçesine
hareket etmesine neden olmaktadýr. Bu ise, bu
birimlerin, ülkedeki politik, sosyal ve ekonomik
geliþmelerden baðýmsýz olarak ve bunlarý hesaba katmaksýzýn, kendi subjektif olanaklarýný
esas alarak hareket et melerine neden olmaktadýr. Suni dengenin 12 Eylül sonrasýnda güçlendirilmesi ki askeri yönetimin temel göreviydi
ister istemez halk kit lelerinin politik faaliyetlerini en aza indirmiþtir. Bu da devrimci örgütlerin ve kadrolarýn hareket olanaklarýný, barýnmalarýný ve gizlenmeleri ni sýnýrlamýþtýr. Ýþte bu sýnýrlýlýk ortamý, gerek oligarþinin zor güçlerinin
hareketini kolaylaþtýrmýþ, gerekse devrimci kadrolarýn kýsa sürede deþifre olmalarýna neden
olmuþtur. Geniþ polis operasyonlarýyla örgütsel
yapýnýn önemli darbeler yemesinin getireceði
çeþitli sorunlarý çözmek için bulunan formül ise,
yukarda ortaya koyduðumuz özerk silahlý gruplar oluþturmak þeklinde olmuþtur. Legal demokratik kitle örgütleri aracýlýðýyla ve bunlarýn radikal eylemleriyle faaliyet sürdürmek, belki
Leninin Ýki Taktikte ortaya koyduðu örgütlenme anla yýþýna uygun olacaktýr, ama hiçbir
biçimde öncü ve halk savaþý sürecine uygun
düþmeyecek tir. Bu örgütlenmeler daðýtýldýðýnda ya da polis operasyonlarý için bir çýkýþ noktasý olarak kullanýldýðý görüldüðünde, girilecek
iliþkiler, bunlarca yaratýlmýþ iliþkiler olacaktýr ve
sonuç 12 Eylülden iki ay sonra gerçekleþtirilen
operasyonlardan baþka birþey olmayacaktýr.
Özerkleþtirilen silahlý birimler, kendi olanaklarýný nasýl oluþtururlarsa oluþtursunlar, demokratik kit le örgütleri içinde varoluþlarýyla baðlantýlý
olarak bunlarý biçimlendirmek zorundadýrlar.
Bir süre sonra, bunun getireceði sorunlarý göðüslemek durumunda kalacaklardýr. Girilen her
iliþkiyi, önce legal bir dernek iliþkisine dönüþtürmek ve sonra bunlar içinden silahlý örgütlenmenin özerk birimlerini yaratmak, gerçek boyutlarýnda bir gerilla savaþý sürdürüldüðünde, özellikle de þehir gerilla savaþýnda, kendi gereklerini karþýlayamayan bir iliþki yaratacak ve ister
istemez eski iliþkilerinden yardým almak zorunda kalacaklardýr. Yani, varýlan nokta, çýkýþ noktasýnýn tersi olacaktýr.
Buna karþý geliþtirilebilecek çizgi ise, özerk
silahlý birimleri daha da özerkleþtirmek ve sýnýrlý iliþkiler içine sokmak olacaktýr. Ki bu da, ülkemizde denendiði gibi, kendi kitlesinin öznel
istemlerine uygun hareket eden bir özel örgütsel yapý ve faaliyet ortaya çýkaracaktýr. Bu konuda MLSBPnin pratiði yeterince açýktýr.
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GERÝLLA SAVAÞI
VE
SÝLAHLI PROPAGANDA

Genel olarak savaþ teorisi, gerçek savaþý anlatmakta ve kavramakta yetersiz kalýr. Savaþýn
somut koþullarý ve sömür iliþkileri kaçýnýlmaz
olarak soyutlamalar alanýnda pek çok þeyin ikincil kalmasýna, bazý etmenlerin sabit kabul edilmesine neden olur. Bu da çeþitli çeliþkiler yaratýr. Savaþ, soyutlamalara ve formülasyonlara
çok az uyan insan iliþkilerini kapsamasý, kaçýnýlmaz olarak savaþ teorilerini, belli temellerin
üzerinde yükselen ve sürekli olarak pratikle ya
da eðitimlerle birleþtirerek sürdüren bir konu
haline gelmektedir. Clausewitzin savaþ konusundaki belirlemeleri, bu baðlamda, doðru olarak kabul edilmelidir.
Savaþ, karþýlýklý bir eylem ve þiddet hareketi
olduðu için, tek yönlü bir iliþki olarak ele alýnamaz ve karþýlýklý eylem düzeyinde karþý tarafýn
(düþmanýn) eylemini ve amaçlarýný önceden
kesin olarak bilinmesini olanaksýz olduðu bir
alandýr. Bu belirsizlikler, ancak eylem alanýnda
ve anýnda, daha tam deyiþle, savaþ anýnda ve
savaþ alanýnda, yani somut hareket içinde belirlenebilir. Bu yüzden de, karþý önlemlerin alýnmasý için çok az zaman vardýr. Doðal olarak,
olaylarý bir bütün olarak görmek, hýzla kavramak ve hýzla karar almak, savaþta özel bir yere
sahiptir. Ve bu tür belirlemeler için ise, tüm bilgilerin merkezileþmesi gerekir ve ancak merkezileþmiþ bilgiye sahip olunduðu oranda ve olanlar açýsýndan belirsizliðin aþýlmasý olanaklý hale
gelir.
Savaþýn bütünsel bir eylem olmasýna baðlý
olarak geliþen bütünsel deðerlendirme zorunluluðu, ayný zamanda, her bir parçanýn bütünün
içinde ve üzerinde nasýl ve ne yönde bir etkide
bulunduðunu ve bulunacaðýný belirlemeyi gere-
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ktirir. Her hangi bir parçadaki yetersiz bir askeri gücün bile stratejik zafer üzerinde etkide bulunduðu bir baþka insan etkinliði çok az bulunabilir. Savaþta, en küçük bir askeri birimin imhasýnýn bile sürecin bütünü üzerinde önemli
sonuçlar doðurabilir. Bu imha edilen güçlerin,
düþman güçleri olup olmamasý önem taþýmayabilir. Kimi zaman kendi güçlerimizden birinin
imhasý, taktik ve stratejik zaferin yolunu bile
açabilir.
Ýlk bakýþta usa aykýrý gelen bu durum, savaþýn insanlar arasýnda ve insanlar tarafýndan yürütülen insanlarýn imhasýna yönelik bir insani
faaliyet olmasýnýn yarattýðý bir çeliþkidir. Bu çeliþki kavranabilindiði ölçüde, usa aykýrýlýk ortadan kalkar. Özellikle devrimci savaþlarda bu
durum olanca aðýrlýðýyla devrim güçlerinin üstüne çöker. Ýnsanlýðýn gerçek ve kalýcý kurtuluþu
için yürütülen bir savaþýn, genel ve soyut düzeyde insanlarýn yokedilmesine ve yokolmasýna yol
açmasýnýn getirdiði hümanist eðilimler ile savaþ
gerçeði sürekli olarak çatýþýr. Ve savaþta, zafer
ve yenilgi, kimi durumlarda, bu eðilimin aðýrlýðýnýn taraflar üzerindeki etkisine baðlý olarak ortaya çýkabilir. Clausewitzin savaþ durumunu engelleyen ya da durduran nedenler içinde saydýðý, bir harekatýn bedelinin çok aðýr olacaðý endiþesiyle, taraflardan birinin savaþ konumunu
terk etmesi, karþý gücün askeri bir zafer kazanmasýna yol açar. Böyle durumlarda, gerçek ve
somut bir savaþ gerçekleþmemiþtir, ama zafer
kazanýlmýþtýr. II. yeniden paylaþým savaþý sýrasýnda Fransanýn Nazi Almanyasýna teslim olmasý,
belli koþullarda, buna örnek olarak verilebilir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde varolan suni dengenin dayandýðý temel demagojilerden birisinin de
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bu noktada yoðunlaþmasý raslantýsal deðildir.
Dev gibi güçlü devlete karþý konulamazlýk,
devrim güçlerinin güçsüz olduðu, kýsa sürede yokedilecekleri kanýlarý, hep savaþ durumuna iliþkindir ve savaþ durumunun bir parçasýdýr.
Ýþte bu ve benzeri nedenlerle, gerilla savaþýnda her türlü amiyane bilgiden uzak durulmasý
zorunludur. Savaþýn yasalarýnýn kavranýlmasý ve
bu yasalara uygun olarak savaþýn örgütlenmesi
ve savaþýlmasý, ancak amiyane bilgilerden uzak
durmakla olanaklýdýr. Savaþta, insanlara mantýki
gelen pek çok çözümün, gerçek savaþla ilgisizliði, çoðu durumda savaþçýlarýn yokedilmesinden öte, savaþýn yitirilmesine de neden olabilecek sonuçlar üretir.
Devrimci savaþ, politik iktidarýn ele geçirilmesinin temel yoludur. Bu savaþta, sürecin çeþitli anlarýndaki atýþlarýn sayýsýndan çok, süreç
içindeki bütünsel hareketin düþman güçleri
üzerindeki etkisi önemlidir. Birbirine baðlý ve
birbirini etkileyen güçlerin bütünsel mücadelesinin yürütülmesinin temelleri ise, devrim stratejisinde ortaya konulmuþ ilkeler, kurallar ve
planlamalarda ifadesini bulur. Bu açýndan stratejinin belirliliði ve savaþçýlar tarafýndan kavranýlmasýnýn önemi büyüktür. Gerilla savaþýnda
stratejinin kazandýðý olaðanüstü yön, stratejik
merkezi komuta düzeyinde en üst boyutuna çýkar. Stratejik merkezi komuta, herþeyden önce,
tüm güçlerin merkezi olarak yönetilmeleri ve bu
merkezi yönetim altýnda mücadeleyi sürdürmeleriyle ilintilidir. Her birim, bütünün bir parçasý
olarak faaliyet göstermek ve bu faaliyetlerinde,
bir parçanýn geliþme ya da geliþmeme durumlarýna göre deðil, stratejik merkezi komutanýn
verdiði görevlere göre savaþý sürdürmek durumundadýr. Herhangi bir parçanýn, bir andaki
hareketinin olasý durumlarý, stratejik planlamadaki yerinin ayrýntýlý konumu, çoðu durumlarda parçadaki güçler tarafýndan tam olarak kavranýlmasýný olanaksýz bir bütünlük gösterir. Bu
faaliyetin, bütünün hangi parçasýný oluþturduðu,
bu parçadaki güçlerin strateji ve stratejik rotaya iliþkin bilgileri ile belirleyebilecekleri bir durum ortaya çýkar ki, çoðu durumda, merkezi
komutanýn ayrýntýlý planlamasýyla bire bir ayný
olmasý, hatta buna yaklaþmasý sözkonusu olamaz. Ancak her bir parçanýn verilen görevleri
(taktik ve stratejik olarak) zamanýnda ve tam
olarak yerine getirmeleri zorunludur ve zaferin
temel güvencesi olduðu kadar, stratejik komutanýn sürdürülmesi ve stratejinin planlanmasý
için gereklidir. Devrime baðlýlýk, yüksek özveri
duygusu, ileri bir bilinç ve devrimci kararlýlýk,
hep bu düzeyde kendisini maddeleþtirir ve devrimci mücadelenin zaferini güvenceye alýr.
Böyle bir savaþýn temel kurallarýndan birisi
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de, silahlý güçlenin, uzun bir savaþ içinde gösterecekleri yüksek disiplindir. Devrimci silahlý
güçlerin yüksek bir disiplini olmaksýzýn, stratejik merkezi komuta da, birimlerin taktik esnekliði de saðlanamaz. Bu disiplin tartýþmasýz bir
biçimde askeri bir disiplin durumundadýr. Bu
askeri disiplin, savaþýn öncüsü olan proletarya
partisinin demir disiplininden güç alýr ve bu disiplinin üzerinde ortaya çýkar. Tersi durumlar,
her orduda olmasý gereken disiplin unsurunu
zaafa uðratarak devrimci silahlý güçlerin nitelik
olarak bozulmasýna neden olur. Bir ordunun
disiplini, asýl olarak, silahlý unsurlarýn, düþman
karþýsýndaki çekingenliðine ve savaþtaki belirsizliklere dayanýr. Burjuva ordularýnda, bir erin,
üstlerine karþý duyduðu korku, bu disiplinin saðlanmasýnda temel unsur durumundadýr. Bu ordularýn iç disiplini saðlamak için kullandýklarý
olaðanüstü terör ve baský yöntemleri, çoðu durumda saflarýndaki daðýlmayý, baþý bozukluðu
engeller ve birliði bir arada tutar. Bu tür ordularýn savaþýnda öyle anlar ortaya çýkar ki, çatýþmada meydana gelen kayýplardan çok daha
fazla asker, bizzat ordunun disiplinini saðlamak
amacýyla, kendileri tarafýndan kurþuna dizilirler.
Özellikle uzun süreli yýpratma savaþýna girmek
zorunda kaldýklarýnda, bu durum en geniþ
biçimde ortaya çýkar. (Bu nedenledir ki, emperyalist ordular çabuk sonuçlu savaþý tercih
ederler.)
Devrimci silahlý güçler açýsýndan disiplin, sömürücü sýnýflarýn ordularýnda görülen disiplinden farklýdýr. Devrim güçleri açýsýndan, korku ve
teröre dayalý bir savaþ birliði ve disiplini kesinkes dýþlanýr. Ancak bu hiçbir biçimde disiplinin
dýþlanmasý anlamýna gelmez.
Modern orduyu alalým: Örgütlenmenin en güzel örneklerinden biridir o. Örgütlenme sadece esnekliðe sahip oluþu
ve yaný zamanda milyonlarca insana bir
tek irade veriþiyle bile mükemmeldir.
Bugün bu milyonlar ülkenin çeþitli bölgelerinde, evlerinde oturuyorlar; yarýn bir
seferberlik ilan edilir, hepsi önceden saptanan merkezlerde toplanýrlar. Bugün
yayýlmýþ durumda, hatta bazan aylarca
siperlerde yatarlar; yarýn baþka bir düzende taarruza kaldýrýlýrlar. Birgün, kurþun ve
þarapnelden korunma hususunda, yarýn
göðüs göðüse dövüþ alanýnda mucizeler
gösterirler. Bugün ileri müfrezeleri topraðýn altýna mayýn yerleþtirir; yarýn, göklerdeki uçuculardan aldýklarý bilgiye göre
kilometrelerce ilerlerler. Bir tek amacýn
peþinde olduklarý ve bir tek irade ile hareket ettiklerinden, milyonlar, iliþkilerinin
ve faaliyetlerinin biçimlerini, deðiþen
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þartlara ve mücadelenin gereklerine göre
deðiþtirir.  Ýþte budur örgütlenme. Ayný
þey, proletaryanýn burjuvaziye karþý mücadelesi içinde geçerlidir.  (Lenin)
Savaþ ayný zamanda belirsizlikler alanýdýr.
Savaþta, deyim yerindeyse, þans özel bir rol
oynarmýþ gibi görünür. Gerçekte ise, savaþ alanýnda her an yeni þeyler ortaya çýkar ve bu yeni
durumlar önceden tam olarak belirlenemediði
için, bunlara karþý gerçek önlemlerde alýnamaz.
Savaþta olasýlýklarýn böylesine çok, ama bunlarýn önceden belirlenmesinin olanaksýzlýðý,
Clausewitzin deyiþiyle, savaþý neredeyse bir kumara benzetir. Ama gerçek savaþýn bu görünümü, ayný zamanda, savaþ planlarý, komuta ve
savaþçýlarýn eðitimi ve deneyimiyle birlikte en
alt düzeye iner.
Soyut planda, bir muharebede karþýlaþýlabilecek çeþitli durumlar önceden saptanabilir.
Ancak bunlar sonsuz sayýda olasýlýk olarak ortaya çýkar. Savaþýn kendi somutluðunda bu olasýlýklar azalýr ve yerlerine somut durumlar geçer.
Ve bu durum ancak savaþ alanýnda görülebilir.
Bu yüzden, savaþýn komuta merkezi, her zaman savaþ alanýnda bulunmak zorundadýr. Bu
komuta merkezinin savaþ alaný içindeki konumu ve korunmasý doðru biçimde gerçekleþtirilmediði durumlarda, komuta merkezinin bizzat
savaþ alanýnda bulunmasý çeþitli tehlikeler yaratýr. Bu tehlikeleri önlemek için, ya komuta
merkezi savaþ alanýnýn dýþýna çýkartýlýr ki bu
durumda savaþýn merkezi yönetimi bundan
zarar görür; ya da komuta merkezi sýradan bir
çatýþma yönetimine dönüþür  ki bu durumda
da, stratejik komuta sistemi çöker.
Her savaþta olduðu gibi, devrimci savaþta da,
stratejik merkezi komuta, stratejik ve taktik
planlama düzeyinde etkinlik gösterir. Bunlar her
zaman somut durumlarýn öne çýkardýðý veriler
ve geliþmeler ýþýðýnda yapýlýr. Bu yüzden kendi
içinde deðiþken öðeleri içerir ve savaþ alanýnda meydana gelen somut durumlara göre, bu
deðiþken öðelerin bazýlarý önem kazanýr, bazýlarý önemini yitirir. Savaþçýlarýn ve birliklerin savaþtaki insiyatifleri de, iþte bu noktada belirginleþir.
Bu deðiþkenlerin durumu, taktik komutanýn,
dolayýsýyla savaþçýlarýn ve birliklerin insiyatifini
zorunlu hale getiren nedendir. Bu insiyatifin
stratejiye, stratejik plana ve stratejik rotaya uygun olma zorunluluðu, her an ve durumda savaþçýlarý ve birlikleri izler. Aksi durumlarda, kullanýlan her insiyatif stratejik hedeflerden uzaklaþmaya ve stratejik rotadan sapmaya neden
olabilir. Bu da zaman içinde, stratejik planýn
bozulmasý ve stratejik rotanýn belirsizleþmesini
getirir. Bu nedenle, bu durumu engellemek özel
bir önem kazanýr. Bunun temel koþulu, birlikle-

32

CEPHE
rin yönetiminin stratejik merkezi komutanýn
taktik ve stratejik planlarýný en iyi biçimde anlama, kavrama ve özümsemedir. Ancak bu yolla, parçalarda kullanýlan insiyatiflerin genel planlarda bozulmalara yol açmasý önlenebilir. Bu,
ayný zamanda, birliklerde savaþçýlar ile komutanlar arasýndaki iliþkide de kendisini yeniden
üretir. Savaþçýlar, herhangi bir durumda, komutanlarýnýn neler yapmak istediðini anlayabildikleri oranda baþarý daha kolay olacaktýr.
Bu ise eðitim ve deneyim gerektirir. Öncü
savaþýnýn baþlangýcýnda (hatta hazýrlýk aþamasýnda) tüm olanaklarýn merkezileþtirilmesi ve
en iyi kadrolarýn belli bir merkezde yoðunlaþtýrýlmalarý, bu nedenle önem taþýr. Bu merkezileþmiþ kadrolar, belirli bir süre ayný eðitimden geçmiþ olacaklarýndan, hemen hemen benzer görüþ açýlarýna sahip olurlar. Devrimci savaþ deneyimleri göstermiþtir ki, bu tür kadrolar, mekansal farklýlýklara raðmen birbirleriyle uyumlu olarak çalýþabilmektedirler.
Bu noktada bir kez daha amiyane bilgilerin
iþe yaramazlýðýný göstermek gerekmektedir. Bu
düzeyde amiyane bilgi, devrimci silahlý güçlerin, egemen sýnýflarýn ordusundan farklý olarak
sahip olduðu demokratik iliþkileri alanýnda ortaya çýkmaktadýr. Devrimci ordu saflarýndaki demokratik iliþkiler ve bunun bir ifadesi olan eleþtiri hakký, savaþ kararlarýnýn alýnmasýnda bir bütün olarak askerlerin tartýþmalara katýlmasý ve
buna göre ve de çoðunluðun kararýna göre savaþ planlarýnýn yapýlmasý deðildir. Savaþ alanýnda bu türden bir iliþki kurmak olanaksýz olduðu
gibi, çoðu durumlarda alýnacak kararlarýn düþünülmesi için bile zaman olmaz, Bunun yanýnda, askeri strateji açýsýndan neyin ve nede yapýlmasý gerektiði, ancak komuta merkezi açýsýndan bir bütünsellik taþýr. Örneðin, bir savaþ harekatý sýrasýnda bir tepenin ele geçirilmesinin
ne denli önemli olup olmadýðýný her askerin bilmesi olanaksýzdýr. Buranýn taktik ya da stratejik niteliði, kimi durumlarda savaþ harekatý içindeyken ortaya çýkabilmektedir. Dolayýsýyla
bütünsel ve güncel bilgiye sahip olmayanlarýn
alýnacak kararlarý tartýþmalarý sadece görüntüsel kalacaktýr.
Politikleþmiþ askeri savaþta, bu ve benzeri
sorunlar politik bilinç unsuruyla aþýlmaktadýr. Bu
bilinç, savaþçýlarýn en zorlu koþullar altýnda
yaþamlarýný ortaya koymalarýnýn tarihsel nedenlerini ve önemini bilmeleri ve bunun yaratacaðý
tarihsel sonuçlarý kavramalarýna dayanýr.
Gerilla savaþýnýn dogmatik kavranýþlarýndan
da uzak durulmalýdýr. Kitle temelinde özel bir
öneme sahip olan gerilla yenilmez sözleri,
sürekli olarak ürettiði dogmatizmle birlikte varolmaktadýr. Oysa sözkonusu olan gerilla deðil,
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gerilla savaþýdýr. Sürekliliði saðlanan ve savaþa
katýlýmýn belli oranda da olsa sürdürülen gerilla savaþlarý kesinkes yenilgiye uðratýlamaz. Ancak zafer ancak gerilla savaþýnýn düzenli savaþa,
gerilla birliklerinin düzenli birliklere dönüþmesiyle gündeme gelir. Bu nedenle varolduðu
boyutlarýyla gerilla savaþý, kayýplarýný belli oranda giderebildiði koþullarda varlýðýný sürdürebilecektir ve bu durum düþmanýn maddi ve manevi gücüne baðlý olmaksýzýn varolan bir durumdur. Ýþte bu da yenilmezliði ortaya çýkarýr.
Daha tam deyiþle, gerilla savaþýnýn yenilmezliði,
kendisini sürekli kýldýðý koþullarda, kendisini tasfiye etmesi dýþýnda hiçbir biçimde ortadan kaldýrýlamaz. Düþmanýn her türlü karþý hareketinden baðýmsýz olan bu olgu, gerillanýn kendisine iliþkin de sonuçlar ortaya çýkarýr. Bu da gerilla savaþýnýn en temel durdurucu unsurunun,
bizzat bu savaþý sürdüren ve yönetenlerin stratejik zaaflarý ve çekingenlikleri olmasýdýr.
Bir kez daha belirtelim ki, düzensiz ve cephesiz bir savaþ olmasý nedeniyle, gerilla savaþýnda kesin bir yenme ve yenilme durumu ortaya
çýkmaz. Kendi güçlerini koruyan ve buna baðlý
olarak geliþen bir gerilla savaþý, kesin olarak
kendi dönüþümünü saðlayarak zaferin koþullarýný yaratýr. Gerilla savaþý, siyasi gerçekleri açýklama kampanyasýnýn bir aracý olarak kullanýlarak, operasyon alanýnda doðrudan, diðer alanlarda dolaylý olarak kendi güçlerinin geliþmesinin olanaklarýný yaratýr. Bu da silahlý propagandanýn gerçekliðidir. Gerilla savaþýnýn devrimci
politik amaçlarla sürdürülmesi, bu savaþý
politikleþmiþ bir askeri savaþ haline dönüþtürür.
Bu boyutta bir savaþ, salt kendi askeri gerekleriyle deðil, ayný zamanda politik hedefleriyle tanýmlanýp sürdürülür. Doðal olarak askeri eylemler ile politik eylemler birbiri içine geçer. Bu
boyutta sürdürülen bir askeri savaþ, salt askeri
bakýþ açýsýyla sürdürülen savaþtan farklý durumlar yaratýr. Ancak son tahlilde, kullanýlan aracýn
kendi gerekleri kendi alanýnda belirleyici rol
oynar. Gerilla savaþýnýn politik amaçlar için yürütülmesinde kendisinin varlýðý belirleyici konum
kazanýr. Bir askeri savaþýn varlýðý ise, onun yalýn bir fiziki güç olarak varlýðýyla sýnýrlý deðildir.
O ayný zamanda askeri eylemleriyle kendi varlýðýný ortaya koymak durumundadýr.
Varlýðýn ortaya konuluþu da, genel olarak
stratejik rotaya, özel olarak da mevcut duruma
baðlýdýr. Bu da savaþýn politikleþmiþ niteliðinin
artan önemini gösterir.
Silahlý propaganda askeri deðil,
politik mücadeledir; ferdi deðil kitlevi
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mücadele biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi,
kesin olarak terörizm deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve biçim olarak
farklýdýr. (Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III)
Kullanýlan þiddet araçlarýnýn benzerliði, hiç
bir zaman silahlý propaganda ile karýþtýrýlmamasý gereken sonuçlar ortaya çýkarýr. Aksi halde,
herhangi bir amaçla gerçekleþtirilen her silahlý
eylem silahlý propaganda olarak tanýmlanabilir
ve bunlarýn devrimci politik amaçlarla sürdürüldüðü ileri sürülebilir. Bu açýdan silahlý propagandayý temel mücadele biçimi olarak yürüten
devrimci örgüt, eyleminin amacý ve biçimi açýsýndan dikkatli olmasý þarttýr. Silahlý propaganda, her koþulda olmasa bile, kitleler açýsýndan
kendi devrimci niteliðini ortaya koyabilecek gerilla eylemlerini esas almak zorundadýr.
Ayný þekilde devrimci savaþýn kurallarý da
silahlý propagandanýn sürdürülmesinde kendisini ortaya koymak durumundadýr. Bu açýdan
ele alýndýðýnda, devletler arasý savaþlarýn geçmiþ
tarihlerinde sýk sýk görülen pek çok savaþ biçimi ve yöntemi devrimci savaþta çoðu zaman
kullanýlamaz nitelik kazanýrlar. Halk savaþlarýnda kimi zaman ortaya çýkan devrimci terör harekâtlarý, bu baðlamda çok dikkatli biçimde irdelenmek zorundadýr. Yüzeysel deðerlendirmeler, taklitçilikle birleþerek devrimci mücadeleye zarar verici sonuçlar ortaya çýkarabileceði
unutulmamalýdýr. Örneðin Vietnamda 1930larda ve Güney Vietnamda 1959-63 yýllarý arasýnda görülen þiddet hareketleri açýk iþgal koþullarýnda ve açýk iþgalci hedefler ile iþbirlikçi hedeflere yönelmiþtir. Ayrýca her iki durumda da, devrim ve karþý-devrim güçleri birbirlerinden kesin çizgilerle ayrýlabilir bir ayrýþma içindedirler.
Bu koþullarda bile, kentlerde sürdürülen þiddet
eylemleri, düzenli ordunun hareketi ile eþgüdümlü olarak gündeme getirilmiþtir.
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisine göre,
gerilla savaþý, kendi içinde bütünselliðe sahip bir
stratejik rotaya göre yürütülmek zorundadýr. Bu
rotanýn gerektirdiði evreler ve gerekler gerçekleþtirilmeksizin gerilla savaþýnýn geliþtirilmesinden sözedilemez. Bu boyut, kýr ve þehirin, silahlý
propaganda ve diðer mücadele biçimlerinin diyalektik bütünlüðüdür.
Ancak bu diyalektik bütünlüðü içinde ve
devrimci politik amaçlarý, özel olarak kitleleri bilinçlendirme ve örgütleme hedefiyle silahlý propaganda temel mücadele biçimi olarak iktidar
yolunu açar.
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1991ÝN BAZI SORUNLARI
ÜZERÝNE

20 Ekim genel seçimleri öncesinde baþlayan
ve seçim sonuçlarýnýn alýnmasýyla birlikte
yoðunlaþan politik geliþmeler ülkemizde pek
çok kiþinin yeni umutlar beslemelerine ve ülkenin geleceðine yönelik tasarýlar ve beklentiler seslendirmeye baþlamalarýna neden olmuþtur. Böyle bir geliþmeyi 12 Eylül askeri darbesinden sonra gerçek bir geliþme olarak tanýmlayanlar bile bulunmaktadýr. Kimileri ise, seçim
sonuçlarýnýn ve oluþan DYP-SHP koalisyonunun
12 Eylül askeri darbesinin sonuçlarýný ortadan
kaldýrýcý ve ülkede demokrasinin geliþtirilmesi
için önemli bir olanak olduðun ileri sürmektedirler. Hemen hemen toplumun her kesiminden yeni yeni istemler ileri sürülmekte ve bugüne kadar ileri sürülmüþ kimi istemlerin gerçekleþtirilmesi beklenilmektedir. Yeni hükümetin
kurulmasý hazýrlýklarýyla birlikte baþlayan yeni
beklentiler dönemi, iþsizin iþ bulma beklentisinden tüm çalýþanlarýn yaþam düzeyini yükseltici ücret artýþlarýna kadar uzanmakla birlikte,
en yoðun beklentiler demokratikleþme noktasýnda ortaya çýkmaktadýr. Yeni bir askeri darbe beklentisinin belli belirsiz geri planlara atýldýðý bir dönemde böylesine bir beklentiler zincirinin oluþmasý, toplumun artan oranda dinamikleþeceði ve giderek politize olacaðý þeklinde
öngörüler oluþturmayý da olanaklý kýlmaktadýr.
Burada geleceðe dönük kimi tahminlerde
bulunarak, ülkedeki siyasal geliþmelerin neler
olabileceði hakkýnda hükümler beyan etmek,
yukarda ortaya koyduðumuz hava içersinde
pekala olanaklýdýr. Ve pekala bu beyanlarýn bir
kýsmýnýn da gerçekleþmesi sözkonusu olabilecektir. Ama devrimci mücadele açýsýndan, sorun salt ülkedeki mevcut ortamýn nasýl olduðu
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deðil, bu ortam karþýsýnda nasýl bir yol izleneceðinin belirlenmesidir. Daha tam deyiþle, kitlelerin devrimci bir politika önderliðinde yükselen bir mücadelesiyle deðil, kendiliðinden gelme tepkilerinin yarattýðý seçim sonuçlarýna yansýyan bir geliþmenin bulunduðu bir dönemde,
devrimci politika, bu geliþme karþýsýnda ve bu
geliþme içersinde nelerin yapýlmasý gerektiðini
belirlemek durumundadýr. Yukardan aþaðýya
demokratikleþmenin bir kez daha gündeme
getirildiði bir dönemde, devrimci politikanýn yeri
özel bir öneme de sahip olacaktýr. Kazanýlmýþ
kimi demokratik haklarýn pekiþtirilmesinden,
yeni kazanýmlarýn ortaya çýkarýlmasýna kadar
pek çok deðiþik görevler bu dönemde gündeme gelecektir.
Özellikle Demirelin siyasal temsilciliðini yaptýðý tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin, sol söylemlerle, tekelci burjuvaziyle yeni
bir uzlaþma arayýþýna yöneldiði bir dönemde
sosyal-demokrat kesimlerin hükümete ortak
edilmiþ olmasý günümüzdeki geliþmelerin en
temel öznesini oluþturmaktadýr. Demirelin þahsýnda demokrasi savunucusu durumuna gelen tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin demokrasi istemlerinin ne anlama geldiði açýktýr. Onlar 24 Ocak Kararlarýndan sonra
yönetimin oligarþi tarafýndan askerileþtirilmesini
her açýdan desteklemiþlerdir. Ancak tekelci burjuvazinin devlet aygýtýný her yönden denetime
aldýðý koþullarda tüm ekonomik geliþmelerin
kendi aleyhlerine olduðunu gördükten sonradýr
ki, askeri yönetimin en önemli karþýtlarý haline
gelmiþlerdir. Böylece yeniden eski siyasal kadrolarýna gereksinme duymuþlar ve siyasal kadrolarýnýn askeri darbe koþullarý altýnda tecrit edil-
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melerinin kendilerine ne kadar pahalýya mal olduðunu anlamýþlardýr. 1985lerde Demirelin aðzýndan ifade edilen demokrat Türkiye, tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisinin yeni
siyasal sloganý haline gelmiþtir.
20 Ekim seçim propagandalarý sýrasýnda
DYP nin kullandýðý hesap soracaðýz beyanlarýnýn kitleler tarafýndan önemli ölçüde benimsendiði de görülmüþtür. Böylece kurulan koalisyon hükümetinden hesap sormasý beklenilmektedir. Ancak bunun salt bir söylem düzeyinde kalacaðý da ortadadýr. Çünkü böyle bir hesap sormanýn boyutlarý önceden tahmin edilemeyecek düzeye çýkabileceði gibi, tüm sömürücü sýnýflarý da kapsayacak geniþliðe ulaþabilecektir. Zaten Demirelin dile getirdiði hesap sorma, kendi içinde yolsuzluklarýn hesabýnýn sorulmasý ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ancak bu sýnýrlandýrýlmýþ boyutuyla bile, tüm 12 Eylül dönemini
kapsamýna alan bir geniþliðe ulaþabilecek
potansiyele sahip olduðunu Demirelde bilmektedir. En bilinen örnekleriyle 12 Eylül generallerinden Tahsin Þahinkayanýn elde ettiði zenginliðin soruþturulmasý bile, tüm 12 Eylül döneminin soruþturulmasý anlamýna gelebilecektir. Ve
bu çapta bir geliþme herþeyden önce tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisini korkutacaktýr.
Bununla birlikte, hesap sorma, tüm dönemlerin hesabýnýn sorulmasý için de yeni bir
zemin oluþturabilecektir. Örneðin Maraþ katliamýnýn baþ sorumlularýndan olan Ökkeþ Kengerin RP listelerinden MÇPli olarak TBMMye
girmiþ bulunmasý böyle bir geliþme için uygun
bir zemin oluþturmaktadýr.
Ýþte bu ortam içinde devrimci politika, hesap sorma temasýný esas alarak, baþta iþkenceciler ve faþist katiller olmak üzere, tüm yolsuzluklarýn, suistimallerin, rüþvetlerin üzerine
gidilmesine yönelmelidir. Esas olarak faþist
katliamlarýn, iþkencelerin ve yolsuzluklarýn hesabý sorulmalýdýr.
Devrimci politika açýsýndan, en az birincisi
kadar önemli olan diðer yönde demokrasi ve
demokratikleþme konusudur. Özellikle belirsiz bir demokrasi kavramýnýn giderek soyutlandýðý bir ortamda, bunu somut politikalar halinde sunmak ve bununla devrim arasýndaki
baðlantýnýn gösterilmesi zorunludur.
Burjuva anlamda demokrasinin kurulmasý
ve yerleþmesi, bir yandan kitlelerin etkin bir katýlýmýný gerektirirken, diðer yandan da ekonomik alt yapýda önemli deðiþikliklerin olmasýný
gerektirir. Burjuvazinin devrimci olduðu çaðda,
burjuva demokrasisi, yani burjuvazinin siyasal
yönetiminin bu biçimi, öz olarak feodaliteni yýkýlmasýna, yani feodal üretim iliþkilerinin tasfi-
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yesine dayanmýþtýr. Üretim iliþkileri alanýnda
meydana gelmeyecek geliþmeler mevcutken
burjuva demokrasinin yaratýlmasý ve geliþtirilmesi olanaksýzdýr.
Emperyalist dönemde geri-býraktýrýlmýþ ülkeler açýsýndan demokrasinin kurulmasý ve geliþmesi, emperyalizmle olan iliþkilerle biçimlenmiþtir. Gerçek bir burjuva demokrasisinin bu
çaðda kurulmasý ve geliþtirilmesi, bizzat emperyalizmin niteliði gereði olanaksýzdýr. Çünkü emperyalizm demokratik yönetim yerine oligarþik yönetimi ikame etmiþtir. Dönemsel olarak,
özellikle Amerikan emperyalizminin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokrasinin kurulmasýndan söz etmesi, salt emperyalist sömürü mekanizmasýnýn iþleyiþine iliþkindir ve bu mekanizmanýn bunalýmlarýnýn derinleþmesiyle paralellik arz eder.
Evet, emperyalist aþamada, emperyalizme
baðýmlý bir ülkede demokrasinin (burjuva anlamda) kurulabilinmesinin yolu, emperyalizmle her türden iliþkinin kesilmesini gerektirmektedir. Artýk 19. yüzyýlda olduðu gibi, demokrasinin kurulmasý ve geliþtirilmesinde tasfiye edilmesi gereken feodal üretim iliþkileri deðil, bizzat emperyalizmin yarattýðý çarpýk üretim iliþkileridir. Daha tam deyiþle, tasfiye edilmesi gereken emperyalist üretim iliþkileridir. Ancak kapitalist üretim iliþkileri ile emperyalist üretim iliþkileri arasýdaki çizginin belirsizliði ve iç dinamikle geliþen bir kapitalizmin emperyalist aþamada
demokratik bir yönetim yaratabilmesinin olanaksýzlýðý, bu tasfiye hareketinin devrimci bir
tarzda gerçekleþtirilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Böylece burjuva demokratik geliþme yerine
halk demokrasisinin geliþmesi gerekmektedir.
Ayný þekilde, halk demokrasisi ile sosyalist demokrasi arasýndaki sýnýr çizgileri de býçakla
kesilmiþ gibi birbirinden kesin olarak ayrýlamaz.
Dolayýsýyla, sosyalist demokrasi ile halk demokrasisi uygulamalarýnda yer yer karýþýklýklar ya da
karýþmalar kaçýnýlmaz olmaktadýr. Üretim iliþkilerinin kesin bir tarzda sosyalist niteliðe ulaþmadýðý bir evrede, böyle bir karýþtýrma ya da iç
içe geçmeler, orta ve uzun dönemde önemli sorunlar yarattýðý ve giderek revizyonizmin geliþmesine yol açtýðý da tarihsel olarak görülmüþtür.
Her durumda, demokratik halk devrimi
programý çerçevesinde ülkenin demokratikleþtirilmesi zorunludur. Bu zorunluluk devrim dýþý
yollarla gerçekleþtirilemeyecektir. Günümüzde
bu belirlemenin özel bir önemi bulunmaktadýr.
SSCBnin daðýlmasý ve sosyalist ülkelerin fiilen
etkinliklerini yitirmeleri koþullarýnda, emperyalist ülkelerin yoðun bir demokrasi propagandasýna yöneldikleri bir dönem yaþanmaktadýr.
Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik olan

35

KURTULUÞ
bu propaganda, geçmiþ dönemlerde, bizzat
Amerikan emperyalizminin tezgahladýðý askeri
darbeler sonrasýnda gündeme gelmiþtir. 1980
ortalarýnda Latin-Amerikada baþlayan demokratik açýlým programlarý, hemen her gün emperyalist basýn ve yayýn araçlarýyla iþlenmektedir. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki geriliðin, demokrasinin yaþamamasýnýn ve her türden baskýnýn gerçek nedeni olan emperyalizm
propaganda yoluyla unutturulmak istenmektedir.
Dün olduðu gibi, günümüzde de tek bir gerçek vardýr: Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yoksulluðunun, ezilmiþliðinin ve demokratik haklardan yoksun kitlelerle yaþatýlmasýnýn tek sorumlusu emperyalizmdir ve bunun deðiþmesinin de
tek engeli, gene emperyalizmdir.
Emperyalizm, deðiþik nedenlerle ve deðiþik
dönemlerde demokrasinin ve insan haklarýnýn savunucusu görünümüne girmiþtir. Ünlü
Wilson doktrini ve onun 12 Prensibi, Amerikan emperyalizminin diðer emperyalist ülkelerle (özellikle Ýngiltere ile) girdiði rekabet ortamýnýn bir ürünü olup, Ýngiliz emperyalizminin pazarlarýný ele geçirmeye yönelikti. Ayný þekilde,
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýna iliþkin yapýlan düzenlemelerde Amerikan emperyalizminin özellikle Doðu-Avrupa ülkelerine iliþkin tutumu, ayný çeliþkinin bir ürünüydü.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde ise,
Amerikan emperyalizmi, dünyanýn her yerinde
askeri darbeleri düzenleyen ve pek çok geri-býraktýrýlmýþ ülkeye askeri müdahalede bulunan
bir ülke konumunda uzun yýllar bulunmuþtur.
Ancak yer yer demokrasiden söz etmekten de
geri kalmamýþtýr. Ekonomik buhranýn derinleþtiði dönemlerde Amerikan emperyalizminin tutumu kesinkes geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yönetimin askerileþtirilmesi olmuþtur. Böylece geribýraktýrýlmýþ ülkelerin ekonomik buhran dönemlerinde emperyalist ekonomiye yapacaklarý
desteði artýrmayý baþarmýþlardýr. Daha tam deyiþle, Amerikan emperyalizmi, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde yönetimi askerileþtirerek, kendi ülkesinde yönetimini korumayý baþarmýþtýr. Soðuk
savaþ demagojileri ile kitlelerin koþullandýrýlmasý, ayný zamanda, askeri yönetimlerin ayný
kitleler tarafýndan hoþgörülmesini getirmiþtir.
Emperyalizm varolduðu sürece varlýðýný sürdürecek bu iliþki, 1985 sonrasýnda sanki farklýlaþmýþ gibi görünmüþtür. Yani Amerikan emperyalizmi, neredeyse tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokrasi savunucusu görünümüne
girmiþtir. Özellikle 1988-89 döneminde Amerikan emperyalizminin dünya çapýnda büyük bir
demokrasi propagandasýna yöneldiði görülmüþtür. SSCBnin daðýlmasýyla birlikte bu pro-
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paganda daha da yoðunlaþmýþtýr. Bu da özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde faaliyet gösteren
sosyal-demokrat partiler tarafýndan büyük bir
destek görmüþtür. Bugüne kadar askeri yönetimlerin baþ yaratýcýsý ve koruyucusu olan Amerikan emperyalizminin demokrasiyi savunmasýna bu kesimlerin büyük bir coþku duymalarýnda yadýrganacak hiçbir þey yoktur. Ama tarihsel gerçekleri ve ülkenin emperyalizme olan
baðýmlýlýðýn devam etmesi gerçeðini kitlelere de
unutturmada önemli bir rol üstlenmeleri, kaçýnýlmaz olarak bu kesimlerin yeniden tanýmlanmasýný getirmiþtir. Gerçekte geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin sosyal-demokrat partilerinin tarihsel iþlevleri asýl olarak budur ve bunu ancak bugün
gerçek anlamda oynayabilme olanaðýna ulaþmýþlardýr.*
Ülkemizde 1977 yýlýnda olduðu gibi, bugünde sosyal-demokrat partiler, emperyalizm ve oligarþi için yeni bir araç ve olanak ortaya çýkarmaktadýr. Demirelin son dönemde gösterdiði
sosyal-demokrat dönüþüm de bu olanaðý ortaya koymaktadýr.
Amerikan emperyalizminin, günümüzde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde demokrasiyi savunmasýnýn temelinde dünya çapýnda meydana gelen geliþmeler ve deðiþmeler yatmaktadýr. 1991
Ekim sonunda düzenlenen NATO zirvesinde
belirtildiði gibi, günümüzde emperyalizm açýsýndan belirsizlikler bulunmaktadýr. (NATO kendi varlýðýný bu belirsizlikten doðan tehditlere
baðladýðý da unutulmamalýdýr.) Yoðun emperyalist propagandanýn nesnesi olan Doðu-Avrupa
ülkeleri ve SSCB federal devletleri, ister istemez
emperyalist ülkelerden içinde bulunduklarý
sorunlara yardým talep etmektedirler. Öte yandan, emperyalist ülkelerin soðuk savaþ döneminde ellerinde tuttuklarý sömürü alanlarýndaki ülkeler bulunmaktadýr. Bunlarda ayný yönde
talepte bulunurken, kendilerinin eski konumlarýndan doðan haklarýndan sözetmektedirler.
Ýþte bu koþullar altýnda emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin yapabileceði
tek þey, tüm ülkelere ve kitlelere, kendi kaderleriyle baþbaþa kalmalarý olduðunu söylemektir. Çünkü emperyalizmin bugün içinde bulun-

* Ülkemiz solunda da görüleceði gibi, son dönemde,
özellikle genel seçim öncesinde sosyal-demokrat olduðunu ilan eden partilere, özellikle de SHPye karþý
yoðun bir propaganda yapýlmýþtýr. Hemen hemen her
dönemde yayýnlanan benzeri yazýlar, dergilerde yeniden
boy göstermiþtir. Bu yazýlarda sürekli olarak sosyal-demokrasinin tarihsel misyonu, ülkemizde yaptýklarý
iþlenmektedir. Ancak hiçbirinin, gerçek anlamda geribýraktýrýlmýþ ülkelerde bu partilerin tarihsel misyonunu
kavrayamadýklarý da açýktýr.
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duðu belirsizlik, herhangi bir yöne eðilim göstermeyi engellemektedir. Bunu yapamayacak olan
emperyalizm, en kolay yolun demokrasi olduðunda karar kýlmýþtýr. Tüm ülkeler, her açýdan kendi içlerine yönelerek demokrasi kurma çabalarý içinde zamanlarýný geçireceklerdir.
Bu da, emperyalizm açýsýndan belirsizliðin
aþýlmasý için gerekli zamaný kazandýracaktýr.
Belirsizlik sonrasýnda ise sanýldýðý gibi yeni bir
dünya düzeni olarak tanýmlanan belirlenmiþ
bir düzen bulunmamaktadýr. Belirsizlik sonrasý, dünyanýn emperyalist ülkeler arasýnda yeniden paylaþýmýna baðlýdýr ve paylaþýmýn gerçekleþme tarzýyla biçimlenecektir.
Burada hemen emperyalizmin III. bunalým
dönemine iliþkin bazý belirlemelerin de yapýlmasý gerekecektir. Þüphesiz III. bunalým döneminin iliþki ve çeliþkilerinin, bugün için ulaþtýðý
düzey, çeþitli spekülasyonlarýn yapýlmasý için
uygun bir zemin oluþturmaktadýr. Bu spekülasyonlarý (kurgularý) hemen her düzeyde geliþtirmek ve bunlara belirli olgularla desteklemek
elbette olanaklýdýr. Örneðin alternatif ve potansiyel güçler ile emperyalist güçler arasýndaki
iliþki, hemen hemen tümüyle altüst olmuþtur.
Alternatif güçler olarak sosyalist ülkeler hemen
hemen dünya çapýndaki iliþki ve çeliþkiler üzerindeki eski etkinliklerini yitirmiþler ve 1917den
beri süregelen etkileme dinamiklerini yitirmiþlerdir. Soðuk savaþýn sona ermesiyle, emperyalizm dünya çapýndaki hegemonyasýný ilan
etmiþ görünmekte ve emperyalizmin ideolojik
üstünlüðü hemen her alanda kendini göstermektedir.
Ancak belirsizlikler, emperyalist sistemin
temel unsurlarýndan olan emperyalistler arasý
çeliþkinin durumunda ve emperyalist sömürünün sürdürülüþ biçiminde sürmektedir. Yenisömürgecilik yöntemleri etkinliðini hala sürdürmektedir. Yer yer görülen eski tarz emperyalist
sömürgeciliðe yönelik belirtiler ise, sadece belirsizliðin getirdiði yansýmalar olarak görünmektedir.
Ayný þekilde, emperyalistlerin sürekli ve resmi örgütlenmeleri, bu baðlamda kendini gösteren entegrasyon, herhangi bir emperyalist ülkenin kolayca kýrabileceði bir olgu durumuna
henüz gelmemiþtir. Alman emperyalizminin bu
yöndeki bazý faaliyetleri ise, emperyalist ülkeler
arasýnda yeni bir bloklaþmanýn belirtileri olarak
görülse bile, henüz ne yönde geliþeceði bilinmemektedir.
Herþeye raðmen belli olan tek þey, emperyalist ülkelerin gönüllü olarak bir araya gelerek,
dünyayý ultra-emperyalizm teorilerine uygun
olarak sömürmelerinin olanaksýz olduðudur. Bu
baðlamda gerek Kautskynin, gerekse II. Enter-
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nasyonalin savlarýnýn gerçekleþme olasýlýðý bulunmamaktadýr.
Öte yandan, sosyalist sistemin varlýðýndan
güç alan bilimsel ve teknolojik geliþmelerin, eskisi kadar önemli bir dinamiðe sahip olamayacaklarý, dolayýsýyla emperyalizmin üretici güçlerin geliþimi önünde temel engel olmaya devam
edeceði görülmektedir.
Herþey emperyalist ülkelerin dünyayý toprak
olarak ve nüfuz alanlarý olarak yeniden paylaþýmlarýnýn nasýl gerçekleþeceðine baðlýdýr. Bu
durum ortaya çýkana kadar, gerek belirsizlikler, gerekse III. bunalým döneminin temel özellikleri varlýðýný sürdürmeye devam edecektir.
Her koþul altýnda, deðiþmeden kalacak tek
þey emperyalizmin varlýðý ve onun sosyalizmin
arifesi olduðudur. Çaðýmýzýn sosyalist devrimler
çaðý olma niteliði, bu nedenle varlýðýný sürdürmektedir. Emperyalist ideologlarýn iddia ettiði
gibi, kapitalizmin yeniden yükseldiði bir çaða
girilmemiþtir ve girilmesi de olanaksýzýdýr. Yakýn
dönemde en yoðun olarak görülecek geliþmeler
içinde en önemli ve belirgin olaný, deðiþik emperyalist ülkelerin kendi sömürgelerini, pazarlarýný güçlendirme yönünde hareket edecekleri ve mümkün olan her yolu deneyerek kendi
nüfuz alanlarýný artýrmaya çalýþacaklarýdýr. Bu da
dünya politikasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ve yeniden sömürgeleþtirilmeye çalýþýlacak ülkelerin aðýrlýklý bir yere sahip olmaya devam
edecekleri demektir. Pek çok ülkede, bu durum, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, emperyalizmin
nispi azalan müdahalesi koþullarýnda demokratik yaþamýn görece kalýcýlaþmasý anlamýna
gelmeyeceði de görülecektir. Özetlersek, günümüzdeki geliþmeler, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler ile
emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkilerin daha
da þiddetlenmesine yol açma eðilimindedir.
Yeniden paylaþýmýn biçimleriyle belirlenecek
olsa da, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin deðiþik emperyalist ülkeler arasýnda açýktan paylaþýmý ya
da nüfuz bölgeleri olarak ayrýþtýrýlmasý günümüzün geliþen olgularýndan birisidir.
Ülkemiz açýsýndan, yeni koalisyon hükümetinin reformist programý ve bu programýn
sosyal-demokrat parti tarafýndan desteklenmesi, pek çok alanda farklý sonuçlar yaratabilecektir. Ekonomik alandaki sorunlarýn giderek
büyüme eðilimi, yani ekonomik buhranýn derinleþmesi yanýnda bazý demokratik hak ve özgürlüklerin geniþletilmesi yönündeki hareketler
sosyal ve siyasal bunalým üzerinde görece etkileri olacaðý da açýktýr. Bu nedenle, demokrasi
ile devrimin, demokratik haklarýn ortadan kaldýrýlmasý ile emperyalizmin ve oligarþinin baðlantýlarý ortaya konulmak zorundadýr.
Günümüzün diðer önemli sorunu da sol ha-
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reketin içinde bulunduðu durum ve kitlelerin
bilinç ve örgütlenme düzeyidir.
Þüphesiz sol hareket açýsýndan sorunlar tek
boyutlu deðildir. 12 Eylül döneminin getirmiþ olduðu yaygýn kadro pasifikasyonundan kitlelerin
depolitizasyonuna kadar bir dizi temel sorun
bulunmaktadýr. Bunun yanýnda, Kürt sorunun
gelmiþ olduðu düzey ve Kürt silahlý hareketinin
yönelimleri sorunlarý daha da karmaþýklaþtýrmýþ
ve hatta yer yer karmakarýþýk hale getirmiþtir. Bir
de buna silahlý mücadele adý altýnda gerçekleþtirilen bir dizi hatalý ve kitlelere yönelik eylemlerin yaratmýþ olduðu ikilemleri de eklemek gerekir.
Bugün sol hareketin, eski dönemin oportünist ve revizyonist etkilerin bedelini ödediðini
söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Geniþ ölçüde legal faaliyetlerde bulunmuþ bu kesimler, 12 Eylülün getirmiþ olduðu sýnýrlamalar ve depolitizasyon ortamýnda hiçbir etkinlik gösterememektedirler. Ama onlarýn bu hareketsizliði, pek
çok durumda legal olanaklardan yararlanmayý
da engeller sonuçlar doðurmaktadýr. Kurulan
demokratik kitle örgütleri ya geliþememekte ya
da polis operasyonlarýnýn hedefi olmaktadýr.
Böylece geçmiþ dönemlerde revizyonist ve
oportünist kesimlerin belirlediði çerçevede demokratik kitle mücadelesini bir çýkar yol olarak
gören sol hareket, onlarýn pasifize olmuþluklarý
ve büyük ölçüde düzene uyumlanmalarý sonucu kendi politikalarýný yürütememektedir.
Diðer taraftan, özellikle silahlý mücadeleyi
savunan örgütler üzerinde 12 Eylül terörü etkisini sürdürmektedir. Gerçekleþtirilen silahlý eylemlerin artan oranda bir hesaplaþmaya dönüþme eðilimi taþýmasý bu etkinin ürünüdür. Bireysel suikast eylemlerinin çok özel koþullar öngerektirdiði ve devrimci hareket için çok dikkatle kullanýlmasý gereken niteliklere sahip olmasý,
bu etki nedeniyle bir yana itilmiþtir. Ortalýkta dolaþan ölüm listeleri, ayný zamanda, solun bir
zaafýný sergilemektedir.
Devrimci mücadeleler açýsýndan sorun hiç
bir zaman belli bireylerin ortadan kaldýrýlmasýyla
çözümlenebilir olmamýþtýr. Pek çok durumda
devrimci iktidarlar bile ele geçirdikleri halk düþmanlarýný öldürmek yerine uzun süreli hapisle
cezalandýrmayý yeðlemiþlerdir. Ayný þekilde iktidarýn ele geçirildiði koþullarda, ülke dýþýna
kaçan halk düþmanlarý için özel vurucu timler
görevlendirilmemiþtir. Ülkemiz solundaki bu
eðilim, sadece 12 Eylül terörünün eþi görülmedik düzeyde sürdürülmesine de baðlanamaz.
Her devrim mücadelesi, egemen sýnýflar tarafýndan ayný þiddet ve terörle, eþi görülmedik
iþkencelerle birlikte yürütülmüþtür.
Ülkemizde böyle bir eðilimin ortaya çýkmasý,

38

CEPHE
baþlangýç itibariyle 12 Eylül terörüne bir yanýt
niteliðinde olsa bile, zaman içinde, deðiþik
etkileþimlerle yön deðiþtirmiþtir. Özellikle OrtaDoðu düzeyinden gelen askeri eðitimler, kaçýnýlmaz olarak böyle bir eðilimi, özellikle de bireysel suikast ve kitleleri gözardý eden eylem
biçimini ülkemize taþýmýþtýr. Filistinlilerin Ýsraile
karþý eylemlerinin hedef gözetmeksizin tüm yahudileri hedef almasý ve bu hedef için her türlü biçimin gündeme getirilmesi bilinen gerçeklerdir. Ama Ýranda mollalarýn iktidarý ele geçirmesinden sonra, bu ülke dýþýndaki þeriatçý hareketlerin eylemleri, özel olarak da Lübnanda
gerçekleþtirilen intihar eylemleri, Filistin hareketinin hedef gözetmeksizliðini bile aþmýþtýr.
Kitlelerin toplu olarak bulunduðu yerlere yönelik eylemlerin hiçbir gerekçesi bulunamayacaðý açýktýr. Bulunduðu iddia edilecek tek þey
ise, Ýslamýn þeriat yasalarýndan çýkartýlabilir.
Bizler kitlelere doðrudan ya da dolaylý olarak yönelmiþ, onlara zarar veren, onlarýn yaþamlarýný tehlikeye düþüren her türlü silahlý eylemin
devrimci mücadeleyle baðdaþmadýðýný söylüyor
ve bu tür eylemlerin gerçekleþtirilmesinin sadece devrimci mücadeleye zararý dokunacaðýný
herkesin bilmesini istiyoruz. Bu tür eylemler,
ulusal ve halk kurtuluþ hareketleri açýsýndan
tehlikeli sonuçlar doðurabilecektir. Hiçbir ulusal ve halk kurtuluþ hareketi, kendisini yalýn bir
ýrkçý-milliyetçi temele oturtmadýðý sürece, bu tür
eylemlerin sahibi ve destekçisi olamaz.
Ayný þekilde, bu tür eylemlerin bireylerin ya
da birey gruplarýnýn, oligarþinin terörüne karþý
duyduklarý tepkinin kendiliðinden dýþa vurumu
olarak açýklamak da, devrimci mücadelede devrimci öncünün rolünü yadsýmakla özdeþtir.
Burada önemli olan kendiliðinden tepki olarak
açýklanmaya çalýþýlan eylem biçimleri karþýsýnda öncünün nasýl bir tutum takýnacaðýdýr. Oligarþinin ölüm mangalarýnýn faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý bir dönemde, yapýlmasý gereken, devlet terörüne karþý kitleleri örgütlü bir hale getirmek ve kendini koruma birlikleri þeklinde örgütlemektir.
Tüm bunlarla birlikte, devrimci silahlý mücadele açýsýndan, oligarþinin terör demagojisiyle
sürekli olarak çarptýrýlan devrimci þiddet ile sözcüðün tam anlamýyla terörün birbirinden ayrýlmasý sorunu devrimci mücadelenin önüne
konmuþ bulunmaktadýr. Bu öylesine bir sorun
haline gelmiþtir ki, devrimci silahlý eylemlerin
hedeflerini çarpýtmakta, onlarý kitleler açýsýndan
anlamsýz hale getirmektedir. Geçmiþ dönemde
kimi revizyonist ve oportünist gruplarýn silahlý
mücadelenin prestij kazanmasý karþýsýnda yaptýklarý birkaç silahlý eylemin, devrimci silahlý mücadelenin önünde nasýl bir engel oluþturduðu
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görülmüþtür. Öncü savaþýný, bir avuç adamýn
oligarþiyle düellosu olarak tanýmlayanlarýn,
yapmaya kalkýþtýklarý silahlý eylemlerde bu
þekilde davranmalarý 12 Eylül öncesinde sýkça
görülmüþtür.
Öncü savaþý, ne bir intikam mücadelesidir,
ne de oligarþiyi askeri olarak yenmeyi hedefleyen bir savaþtýr. Öncü savaþý, halk savaþýný baþlatmanýn bir aracý ve devrim mücadelesinin stratejik bir aþamasýdýr. Bu savaþta, silahlý propaganda temel mücadele biçimi olarak sürdürülürken, amaç, halk kitlelerine siyasi gerçekleri
açýklamak, onlarý bilinçlendirmek ve örgütlemektir. Bu da, halk kitlelerini kendi iktidarlarýný
kurma yönünde seferber etmek demektir. Bu
nedenle, öncü savaþý ve halk savaþý, öznel ve
nesnel koþullarýn kendi somutluðu içinde deðerlendirilmesini gerektirir. Emperyalist sistemdeki geliþmelerin, bunlarýn ülkemize yansýmasýnýn, oligarþinin kendi çeliþkilerinin ve oligarþi
ile halk kitleleri arasýnda kurulmuþ olan suni
dengenin doðru bir tahlili yapýlmaksýzýn bu gerek yerine getirilemez.
Öncü savaþýnýn amacý, suni dengeyi bozmak ve halk savaþýný baþlatmaktýr. Böyle bir
amaç için yürütülen mücadele, kaçýnýlmaz olarak, suni dengenin sürdürülüþ araçlarýna ve bu
araçlarýn somut kullanýmlarýna uygun olarak
yürütülür.
Bu genel gerçekler ülke somutunda biçimlenirken, ayný zamanda, Kürt ulusal hareketinin
geliþme düzeyinden etkilenmektedir. Ancak
Kürt ulusal hareketinin yoðunlaþtýðý ajitasyon
düzeyinde kendisini yalýn bir biçimde ulusal
haklarla sýnýrlamasý ki ayrý örgütlenmenin kaçýnýlmaz ürünüdür halk kitlelerinin içinde bulunduðu depolitizasyon ve pasifikasyon ortamýnda
farklý sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Büyük
kentlerde sürdürülen kimi þiddet eylemlerinin
olmadýðý koþullarda, kitlelerin büyük bir çoðunluðu kendi yaþam koþularýnýn kötüleþmesi yönünde faaliyet gösterdikleri açýk gerçeklerdendir. Özellikle kendisini enflasyon sözcüðü ile
özdeþleþtiren ekonomik ve sosyal bunalým karþýsýnda kitlelerin gösterdiði tepkiler ve devlet yönetiminde ortaya çýkan yozlaþmalar karþýsýnda
iktidar sorununu önemli ölçüde öne çýkarmalarý, ayný zamanda, Kürt ulusal sorunu karþýsýnda olumlu yaklaþýmlarýn yaygýnlaþmasýna neden
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olmaktadýr.
Ülkemizdeki geliþmeler göstermektedir ki,
kitlelerin tepki ve yönelimlerinde, Kürt ulusal
hareketinin kýr gerilla eylemlerinden çok, þehirlerde sürdürülen gerilla eylemleri ile kimi þiddet
eylemleri(olumlu ya da olumsuz olarak) belirleyici olmaktadýr.
Devrimci mücadele, bu ve diðer nedenlerle, kitlelerin içinde bulunduklarý ekonomik, sosyal ve siyasal durumu açýklayan ve bu baðlamda sorunun özünün iktidar sorunu olduðunu
gösteren hedeflere yönelmek zorundadýr.
Büyük iddialarla hükümet olan DYP-SHP koalisyonunun bulduðu birkaç yolsuzluðun bile kitleler üzerindeki etkileri ortadadýr. Ayný þekilde,
koalisyon hükümetinin nasýl çaba gösterirse
göstersin, devletteki çürümeyi durduramayacaklarý da gün be gün görülmektedir. Ahlâki
bozulma konusunda RPnin propagandasýnýn
adil düzen ile birleþtirilerek sürdürülüþünün
etkileri de bunu kanýtlamaktadýr.
Sosyalist ülkelerin içinde bulunduklarý durum ve SSCBnin ortadan kalkmasýyla birlikte
burjuvazinin saðlamýþ olduðu ideolojik üstünlük
koþullarýnda demokratik halk devrimi ve sosyalist devrim mücadelesi, ayný zamanda, yoðun
bir ideolojik mücadeleyi de gerektirmektedir.
Ýster her türden burjuva ideolojisine karþý olsun,
isterse þeriatçý-feodal ideolojilere karþý olsun
devrimci mücadele amansýz bir ideolojik mücadeleye sahne olacaktýr. Kürt ulusal hareketinin karþý karþýya bulunduðu kimi politik ve pratik sorunlar karþýsýnda Marksizm-Leninizmin etkisini önemli ölçüde yitirmiþ olmasý da bu mücadelenin gereðini ve önemini artýrmaktadýr.
Kürt ulusuna kendi kaderini tayin hakkýnýn tanýnmasýnýn sorunun özü olduðundan daha az
sözedilir olmasý bunun bir yansýmasýdýr. Böylece sorunun emperyalist bir çözümü artan oranda öne geçmektedir.
Ýþte bu koþullar ve sorunlar ortamýnda, devrimci mücadele, stratejik hedeflerine stratejik
rotaya uygun olarak kimi özgün taktiklerle sürdürülmek durumundadýr. Bu mücadele, geçmiþ dönemlerle kýyaslanmayacak kadar karmaþýk ve zorlu olacaktýr. Ama zafer, dünya çapýnda sonuçlar doðuracak niteliktedir. Ve herþey
bu zafer için kullanýlacaktýr.
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ÝÞÇÝ ÇIKARMALARI
VE
KAPÝTALÝZM

Ülkemizde son yýllarda geliþen iþçi sýnýfý hareketi ile birlikte ortaya çýkan iþçi çýkartmalar,
hemen her dönemde güncel konularýn baþýnda
gelmektedir. Baþarýlý bir grevin ardýndan ya da
etkili bir toplu sözleþmeden sonra yaygýn bir iþçi
çýkartma olaylarýnýn baþ göstermesi güncelliðini
korurken, bunlara karþý mücadele sorunu da
sürekli gündemde kalmaktadýr. Son olarak DYPSHP koalisyonunun iþçi çýkartmalara karþý yeni
düzenlemeler yapma giriþimleri, konuyu yeniden ön plana çýkarmýþtýr.
SHPli Çalýþma Bakaný tarafýndan tasarý
olarak ilan edilen yeni düzenleme yapma düþüncesi, iþçi çýkartmalarýn belli bir düzene ve
yasaya baðlanmasýný hedeflemektedir. Bir yandan çýkartýlacak iþçilere bildirim süresi uzatýlmasý düþünülerken, diðer yandan bunlarýn belli bir
iþ sigortasý kapsamýna alýnmasý düþünülmektedir. Hangi boyutta ele alýnýrsa alýnsýn, sosyaldemokratlarýn genel iyimserlik leri ile içinde
varolduklarý sistemi, yani kapitalizmi kavrayamamalarýnýn bir ürünü olan bu düþünceler,
sonuçta tekelci burjuvazinin büyük bir tepkisini ortaya çýkarmýþtýr. Öyle ki, Demirelin TÜSÝAD
yemeðine katýlýmýnda temayüllere uygun olmayan ve TÜSÝADin tarihinde hiç olmamýþ bir
tarzda bu konu gündeme getirilmek istenmiþtir.
Bu geliþme birçok yönden sonuçlar yaratmaktadýr.
Ýlkin, tekelci burjuvazinin, bazýlarýnýn protokol kurallarýna uyma istemleri dikkate alýnmazsa, bir bütün olarak sosyal-demokratlarýn iktidar
ortaðý olmasýndan önemli rahatsýzlýklar duyduðu görülmektedir. Devrimci mücadeleye karþý düzenin bir cankurtaraný olarak ele alýnan
sosyal-demokratlarýn böylesine dayanýlmaz
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görülmesi, ülkemizdeki kapitalizmin niteliðinden çok, genel olarak kapitalizmin niteliðini
ortaya koymaktadýr. Ýkinci olarak, iþçi çýkartmalarýnýn temelinde yatan artý-deðeri artýrma eyleminin kapitalizmin temel unsuru olduðu bir kez
daha kanýtlanmýþtýr.
Üçüncü olarak, iþçi sýnýfýnýn mutlak artý-deðer artýrma giriþimleri ile yüzyüze olduðu görülmüþtür. Dördüncü olarak, iþçi çýkartmalara karþý
mücadelenin, ayný zamanda düzene karþý mücadelenin en temel unsurlarýndan biri olduðu
belirginleþmiþtir. Dolayýsýyla iþçi çýkartmalara,
yani artý-deðerin mutlak biçimde artýrýlmasýna
yönelik mücadele, geleneksel mücadele tarzlarýyla sürdürülmesi artýk eskimiþtir.
Herþeyden önce, iþçi çýkartmalar ile artý-deðer iliþkisinin net biçimde ortaya konulmasý
þarttýr. Doðru bir mücadele biçiminin uygulanabilmesi için gerekli olan bu koþul, ayný zamanda kapitalist üretim iliþkilerinin temeline yönelik bir bilinçlendirme faaliyetinin esasýný oluþturur. Böylece iþçi çýkartmalara yönelik mücadelenin, son tahlilde, kapitalizme yönelik mücadelenin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturduðu görülecektir.
Bilindiði gibi, kapitalizm, artý-deðer üretimine ve bu artý-deðere kapitalist tarzda el konulmasýna dayanýr. Artý-deðer ise, doðrudan üretici güç olan iþçilerin emek-gücünün deðerinin
altýnda satýn alýnmasýna ve satýn alýndýktan sonra da deðerinin üstünde kullanýlmasýyla ortaya
çýkar.
Kapitalist bir yandan, iþçi sýnýfýný asgari yaþam standardýnýn altýnda yaþamaya zorlayarak,
ücretleri alabildiðine düþük tutmaya çalýþýrken,
diðer yandan iþçinin emek-gücünü alabildiðine
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yoðun bir tarzda üretimde kullanarak verimliliðini, dolayýsýyla artý-deðer üretmesini artýrmaya çabalar.
Ýþçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesi, iþte bu
noktada devreye girerek, bu iliþkinin mümkün
olan sýnýrlar içinde iþçiler lehine görece deðiþtirilmesine çalýþýr. Bu sýnýr, kapitalistin ortalama
kâr oraný ile belirlenen bir sýnýrdýr ve salt ulusal
ölçekte deðil, ayný zamanda uluslararasý ölçekte belirlenir. Yani tekelci burjuvazi için sorun, ülkedeki ortalama kâr oraný deðil uluslararasý kâr
oraný önemlidir.
Ýster iþçilerin verimliliðini artýrmaya yönelik
faaliyetler olsun, isterse siyasal yönetimlerin
sendikal mücadeleye müdahaleleri olsun, sonal
olarak kapitalistin kâr oranýný korumaya ve artýrmaya yöneliktir. Ülkemizde son günlerde
oligarþiyi bir bütün olarak endiþelendiren konunun ülkenin milleti ve devletiyle bir bütün
olmasýndan çok, iþçilerin iþten çýkartýlmalarýna
karþý bazý yasal önlemlerin alýnmasý ve iþçilerin
yaþ sýnýrýna bakýlmaksýzýn belli sürede emekli
olabilmelerine iliþkin tasarýlarýn olmasý hiç de
þaþýrtýcý deðildir. Çünkü bu konu onlarýn varoluþlarýna yönelik sonuçlar doðurabilecektir. Oysa
diðer konu ya da konular, daha dolaylý bir etki
içindedir.
Ülkede süregelen enflasyonist politikalarla
birlikte süregelen yüksek iþsizlik oranlarý oligarþi
için olduðu kadar diðer sermaye kesimleri içinde önemli bir kâr kaynaðý yaratmaktadýr. Yüksek iþsizlik yoluyla verimsiz emek-gücünün
deðiþtirilerek verimli hale getirilmesi; geliþkin bir
sendikal mücadele aracýlýðýyla yükselen iþçi
ücretlerini düþürülmesi sökonusu iken, gerek
iþçi çýkartmalarýn sýnýrlandýrýlmasý, gerekse erken emeklilik tasarýlarý bir bütün olarak kapitalistlere yeni mali yükler getirmektedir. kârlarýnýn bir kýsmýndan vazgeçmeleri anlamýna
gelen böyle bir isteðin hoþ görülmemesi elbette ki kaçýnýlmazdýr.
S. Sabancý tüm haþmeti ve aðýrlýðýyla ilkin
erken emeklilik yasa tasarýsýna karþý çýkarken,
T. Özalýn aðzýndan ve makamýndan yükselen
karþý hareketlerle birleþerek, kendisini ayný zamanda siyasal bir boyutta ortaya koymuþtur.
Yaþ durumuna bakýlmaksýzýn kadýnlarýn 20, erkeklerin 25 yýl fiili çalýþmalarý durumunda emekli olabilmelerini ön gören tasarýnýn ilkin kararname düzeyinde hazýrlanýp uygulamaya sokulmasý karþýsýnda T. Özal düzeyinde engellenmesi, bu konuda oligarþinin ne denli duyarlý olduðunu göstermiþtir. S. Sabancýnýn açýklamasýna göre, bu tasarý uygulandýðý takdirde, salt 1992
yýlýnda ve sadece özel sektörün ek harcamasý
40 trilyon lira olacaktýr. 1992 yýlýnda ödenecek
dýþ borç ana para ve faizlerinin 30 trilyon; bütçe-
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den yatýrýma ayrýlan payýn 40 trilyon olduðu
düþünülecek olursa, tekelci burjuvazinin bu konudaki tepkisinin boyutunun ne olabileceðini
tasarlamak zor olmayacaktýr.
Bunun yanýnda 1990-91 yýllarýnda iþçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesinin geldiði boyutla
saðlanan ücret artýþlarýnýn, ANAPýn enflasyon
politikalarýyla dengelenmeye çalýþýldýðý bir dönem sonrasýnda, yeni hükümetin ayný politikalarý izlemesinin olanaksýz olduðu ortaya çýkmýþken, bu yeni mali yükün oligarþi için ne denli
önemli olduðunu söylemeye gerek bile yoktur.
Ýþte buna baðlý olarak ve bu sorunlara ek bir
sorun olarak iþçi çýkartmalarýn sýnýrlandýrýlmasýný amaçlayan, dolayýsýyla çýkartýlan iþçilerin
kapitaliste maliyetini yükselten tasarý açýk bir
tepkiye dönüþtürülmüþtür.
Tüm bunlar, hemen hemen herkes tarafýndan görülebilen ve bilinebilen sorunlar ve geliþmelerdir. Ancak burada en önemli konu, bunlar karþýsýnda gösterilecek tavýr ve bunlara karþý
nasýl mücadele edileceðidir. Özellikle çalýþanlarýn sendika kurma hakkýnýn tanýnmasýnýn gündeme geldiði bir dönemde ve sendikal mücadelenin yeniden güçlenme dinamiklerine sahip
olduðu bir evrede, bu mücadelenin aðýrlýklý bir
boyutunu sendikalar oluþturacaðý da açýktýr. Bu
sendikal mücadelenin karþýlaþabileceði en
önemli sorun ise, iþçi ücretlerinin artýrýlmasý yönündeki mücadele ve giriþimlerin, diðer halk
kesimleri tarafýndan tepkiyle karþýlanmasýdýr.
Ülkemizdeki sendikalý iþçi sayýsý 1.800.000dir.
Ben bunlara mutlu azýnlýk diyorum diyen Tansu Çiller bu geliþmenin kapýsýný aralamýþtýr. 7-8
milyon civarýnda iþsiz bir kitlenin olduðu bir ülkede, çalýþan iþçilerin ücretlerinin artýrýlmasý yanýnda, bunlarýn iþ güvencelerinin saðlama alýnmasýnýn çeþitli çevrelerin demagojilerine yol
açacaðý ortadadýr. Özellikle M. Yýlmaz ve çevresi
bu konuda dahil olmak üzere, pek çok düzeyde bu faaliyetin baþýný çekmeye aday durumundadýr. Nitekim Kürt sorunu karþýsýnda gösterdikleri tavýr, iþçi sýnýfý gösterdikleri tavýrla birleþerek yeni geliþmelere yönelmiþtir.
Burada, gerek sýnýf sendikalarýnýn, gerekse
devrimci örgütlerin görevi, bu demagojiye karþý
çýkmak ve bunun niteliðini sergilemek olmalýdýr. 12 Eylülden günümüze kadar geçen onbir
yýl boyunca sürdürülen orta direk edebiyatý bu
açýdan önemli bir kamuoyu oluþturduðu unutulmamalýdýr. (Her ne kadar orta direk deyimi
yaygýn bir biçimde eskisi gibi kullanýlmýyorsa
da, bu edebiyat belli oranda yerleþmiþ ve kendine yeni deyimler bulmuþtur. Toplumsal kesimlerin her türlü istemi karþýsýnda kaynaðý
nereden bulacaðýz sorusunun sürekli gündeme getirilmesi; ücret artýþý karþýsýnda ben iþ-siz-
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leri de düþünürüm demagojisi; her þeyde mali
hesaplarýn ortaya çýkarýlarak kâr-zarar bilançolarýnýn yayýnlanmasý bunun yeni görünümleridir.)
Zonguldak iþçi eylemlerinde görüldüðü gibi,
büyük zarar içinde bulunan iþletme demagojisi ile birlikte buralarýn iþçilere devredilmesi
demagojisine baþvurulmaktadýr. Ve o gün görüldüðü gibi, bu demagoji karþýsýnda hiç bir þey
yapýlamamýþtýr. Ve iþçiler T. Özalýn aðzýndan
kendilerine, sýnýf olarak, ilan edilen meydan
okuma ve tehdit karþýsýnda hiçbir þey yapamamýþlardýr. Sorun bizzat oligarþi tarafýndan ekonominin ve siyasal iktidarýn yönetimi sorunu
olarak ortaya konulmuþken etkisiz kalýnmasý
devrimci hareketin olduðu kadar, iþçi sýnýfýnýn
da bilinç düzeyinin düþüklüðünü bir kez daha
göstermiþtir. Ve göstermiþtir ki, iþçiler ve devrimciler, kendilerini, henüz ekonomik ve siyasal yönetimi üstlenecek olgunlukta görmemektedirler. Ama sorun bizzat oligarþi tarafýndan
konulmuþtur:Üreten ve yöneten olmak zorunda-sýnýz.
Bu sorunun konulduðu her yerde, iþçi sýnýfý
ve devrimciler iktidar alternatifi sýnýf ve güç olarak devreye girmek durumundadýrlar. Ellerindeki devrim programlarýyla birleþtirerek, bu tür
meydan okumalar karþýsýnda kendi somut
programlarýný ortaya koymalýlar ve bunu en
geniþ kesimlere iletmelidirler.
Zonguldak kömüründe olduðu gibi, bunun
ülke ekonomisi üzerindeki kýsa vadeli ve mevcut enflasyonist politikalar içinde ne denli zararlý
iþletmeler olduðu demagojisi karþýsýnda, bunun
orta ve uzun vadede ne denli kârlý ve ülkenin
siyasal baðýmsýzlýðý ile sanayi üretiminin sürekliliði açýsýndan ne denli önemli olduðu anlatýlmalýdýr. Ve bu yapýlýrken, iþçi sýnýfýnýn her düzeyde yönetimin alternatifi olduðu gösterilmelidir.
Bugün, gerek emeklilik yaþý konusu, gerekse iþ güvencesi konusu, iþçi sýnýfýnýn, sýnýf sendikalarýnýn, sýnýf sendikacýlarýnýn ve devrimcilerin önüne yeniden alternatif güç sorununu
koymaktadýr.
Bugün proletarya, hangi düzeyde olursa olsun, karþýsýna çýkan sorunlarý Marksizm-Leninizm perspektifinden çözebilecek güçtedir.
Oligarþi isterse ekonomik düzeyde proletaryayý
demagoji ile alt etmek için ileri sürmüþ olsun,
her durumda, ekonomik birimlerin yönetimini
üstlenmekten kaçýnýlmamasý lazýmdýr. Verimsiz
olduðu, özellikle de iþçi giderleri nedeniyle zarar
ettiði ilan edilen fabrikalarýn yönetiminin, bizzat
iþçiler tarafýndan, kendi aralarýnda kuracaklarý
komiteler aracýlýðýyla, ya da sýnýf sendikacýlýðý te-
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melinde faaliyet gösteren sendika aracýlýðýyla
üstlenilmesinden kaçýnýlmamalýdýr. Kamuoyuna açýk seçik mesajlar vererek, sözkonusu olan
fabrikalarýn tüm mali iþlemlerinin öncelikle iþçi
komiteleri tarafýndan görevlendirilmiþ mali
uzmanlarca incelenmesini saðlayarak hükümetle pazarlýða oturulmalýdýr. Hangi koþullarda
ve mevcut borç ve zararýn nasýl tasfiye edileceði
belirlenerek fabrikalarýn yönetimine talip olunmalýdýr.
Özellikle kömür madenleri, demir-çelik fabrikalarý gibi temel sanayi kollarýnda böylesine bir
iþçi giriþiminin ortaya çýkmasý, gerek ulusal, gerekse uluslararasý planda çeþitli desteklerin
ortaya çýkmasýna neden olacaktýr. Ayný þekilde,
kamuoyunun baskýsýyla böyle bir yönetim üstlenilmesini kabul etmek durumunda kalacak
oligarþinin de karþý hareketi gecikmeksizin gündeme gelecektir. Þüphesiz en önemli karþý hareket, bu fabrikalarýn ürünlerinin oligarþi tarafýnda satýn alýnmamasý þeklinde olacaktýr. Uluslararasý piyasanýn fiyatlarýnýn daha düþük olduðunu gerekçe göstererek bu karþý hareketini meþrulaþtýrmak isteyen oligarþiye karþý, bir
yandan bu sanayi kollarýnýn stratejik ve ulusal
baðýmsýzlýk açýsýndan yeri ortaya konularak, diðer yandan üretimde verimliliði artýrýcý yöntemleri devreye sokarak maliyetleri düþürücü önlemleri alarak mücadele edilebilecektir.
Her durumda, iþçilerin temel dayanaðý kendi
kararlýlýklarý ve halk kitlelerinin desteði olacaktýr. Zarara uðratýldýðý koþullarda bile, bunun
oligarþinin engellemelerinin sonucu olduðu halka anlatabilecek geniþ bir iletiþim aðý kurulmasý,
bu desteðin sürekliliðinin güvencesi olacaktýr.
Bu sözcüðün gerçek anlamýnda sadece bir
iþçi sýnýfý deneyimi olmak durumundadýr. Sistem kendi varlýðýný sürdürdüðü sürece, bundan
öteye geçmesi olanaksýzdýr. Ancak günümüzde
proletaryanýn böyle bir deneyime, her zamankinden daha fazla gereksinmesi bulunmaktadýr.
Bu noktada devrimciler, her durumda ortaya
çýkabilecek yanýlsamalara karþý iþçileri uyarmak, onlarý bunlara karþý hazýrlamak ve bilinçlendirmek göreviyle de yüz yüze olacaklardýr.
Son tahlilde oligarþi proletaryanýn böyle bir giriþimi baþlatmasýna izin vermeyecektir. Ancak her
durumda proletarya böyle bir giriþimi baþlatmaya hazýr olduðunu göstermek durumundadýr ve buna hazýrlamak da devrimcilerin görevidir.
Proletarya, ayný þekilde, KÝTlerin özelleþtirilmesi karþýsýnda da ayný tutumu takýnmak zorundadýr. Daha tam deyiþle, proletarya özelleþtirilecek KÝTlere bizzat talip olmalýdýr.
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NEDEN GÝZLÝLÝK?
NEDEN ÝLLEGALÝTE?

Bugün ülkemizde yeni bir söylemle iþbaþýna
gelmiþ bir iktidar bulunmaktadýr. Bu iktidar Avrupa siyasi literatürünün diliyle söylersek merkez-sol bir iktidar olarak kendisini halk kitlelerine sunmaktadýr. Öyleki, yýllarýn Demireli tüm
yaþamýnda ilk kez kendisini bu kadar sol bir
söylem içinde sunmaktadýr. Bir yandan enflasyonu iktidarýn temel görevi olarak sunarlarken,
ikinci büyük sorun olarak anarþi ve terörü ele
aldýklarýný ilan etmektedirler. 12 Eylül sonrasýnda ezilmiþ, sesini çýkaramamýþ ve giderek de
kendi kabuðuna çekilmiþ pek çok eski sol
unsurlar baþta olmak üzere, ülke çapýnda büyük bir umut yaratarak bu faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Ýþte bu koþullar altýnda bir kez daha silahlý
mücadelenin gerekliliði ve bu mücadelenin örgütlenmesinin ve sürdürülmesinin gizliliði, dolayýsýyla düzen açýsýndan illegal, yani yasadýþý
olmasýnýn zorunluluðu ortaya konulmak zorundadýr.

ÝLLEGALÝTE NEDEN ZORUNLUDUR?
Hiçbir yönetim, özellikle de sömürücü sýnýflarýn yönetimi, kendisine yönelik ve kendisini
ortadan kaldýrmayý amaçlayan örgütlenmeleri
ve hareketleri bir yana býrakamaz ve hatta
yaþamýnýn buna baðlý olduðunun bilinciyle bu
örgütlenme ve hareketlerin varoluþlarýný ortadan
kaldýrmayý birinci görev olarak kabul eder. Doðal olarak karþýt güçler de bu bilinçle kendilerini gizlemeyi ve gizlilik koþullarýnda faaliyet sürdürmeyi esas alýrlar. Eðer tersi geçerli olsaydý,
yani karþýt güçler ki bunlar sýnýfsal ve tarihsel
süreç açýsýndan devrimci güçler olarak sömürücü sýnýflara karþý mücadele ederler bu faaliyet-

lerinde açýklýðý esas alsalardý, kaçýnýlmaz olarak
yok edilmeleri daha kolay olurdu. Ya da sömürücü sýnýflar devrimci güçlerin hareketini serbest býraksalardý, bu durumda kendi düzenlerinin hiçbir siyasal dayanaðý bulunamazdý. Bir
baþka deyiþle, kendi siyasal otoritelerinden ve
yasalarýndan vazgeçmek zorunda kalýrlardý.
Doðal olarak her iki durumda sözkonusu
olamayacaktýr. Böylece bir tarafýn sürekli olarak
yok etmeyi hedeflediði güçler, diðer tarafta yok
edilmekten öte iktidarý ele geçirmek için mücadele eden güçler olmak üzere tarihsel bir hareket varolmaktadýr. Devrim ve karþý-devrim
arasýndaki mücadele kendisini bu noktada ortaya koyar. Bir tarafýn kendi yasal olanaklarýný karþý tarafýn etkisizleþtirilmesi ve yokedilmesi için
alabildiðine geliþtirip güçlendirmesi karþýt gücün
bu yasallýðýn dýþýnda ve bu yasallýða karþý olmasýný getirmektedir.
Günümüz koþullarýnýn somutluðu içinde konuþursak, duvarlarýn yýkýldýðý, komünizmin
tehlike olmaktan çýktýðý bir yeni dünya senaryolarý içinde egemen sýnýflarýn gösterdikleri
demokratik açýlýmlar barýþçýl ve dolayýsýyla
legal bir mücadeleyi zorunlu hale getirmemiþ
midir?
Ülkemiz somutunda konuþursak, komünizm propagandasýný yasaklayan 141-142. maddeler fiilen askýya alýnmýþken ve zaman içinde
(özellikle yeni merkez-sol iktidar koþullarýnda)
daha da gereksiz hale getirilmesi beklenirken
illegal olmanýn ve illegal çalýþmanýn ne anlamý vardýr?
Ýþte bu ve bunun gibi sorular, sýk sýk küçükburjuva çevreler tarafýndan sorulmaktadýr. Bu
çevrelerin sorularý soruþ tarzý, doðrudan askeri
darbelerin devrimci silahlý eylemleri gerekçe
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yaparak gerçekleþmeye yönelmesine dayanmaktadýr. Bir baþka deyiþle, onlar, devrimci
silahlý eylemlerin gerçekleþtirilmesini, demokrasinin bir engeli olarak görme eðilimindedirler. Oysa ülkemizde sözcüðün dar ve geniþ anlamýnda bir demokrasiden söz etmek olanaksýzdýr. Oligarþinin silahlý güçler tekelini elinde tuttuðu sürece ve emperyalizmin genel bunalýmýnýn deðiþik nedenlerle derinleþme eðiliminde
bulunduðunda bunun etkilerini geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere aktarma durumunda olduðu sürece,
bizim gibi ülkelerde demokrasinin kurulmasý ve
sürekli bir yönetim biçimi haline gelmesi olanaksýzdýr.
Bu nedenledir ki, demokrasinin kurulmasý
ve sürekliliðinin saðlanmasý için halk kitlelerinin
her düzeyde, sadece ekonomik ve sosyal alanda deðil, ayný zamanda, politik ve askeri alanda örgütlenmiþ olmasý gerekir. Bu gereklilik kavranýlmadýðý sürece, karþýlaþýlacak durum, en iyi
niyetli sosyal-demokratýn içine düþtüðü çýkmazlardýr.
Halk kitlelerinin, yukarda ortaya koyduðumuz tarzda ve alanlarda örgütlü olabilmesi için
mevcut yasal çerçevenin aza ya da çok geniþletilmesiyle saðlanacak olanaklar, yani legal olanaklar, bizim gibi ülkelerde, dönemseldir ve bunu gerçekleþtiren hükümetin süresi ile karþýlaþacaðý sorunlarýn boyutu tarafýndan belirlenir.
Bu nedenlerdir ki, örgütlülüðün sürekli kýlýnmasý, gizliliði ve yasadýþýlýðý (illegaliteyi) öngerektirir.
Þüphesiz ekonomik ve sosyal alanda büyük
kitle örgütlenmelerinin gerçekleþtirilmesi gizlilik koþullarýnýn dýþlanmasýný getirecektir. Ancak
varolduðu ileri sürülen küçük demokratik haklarýn bile ortadan kaldýrýldýðý koþullarda, kendisini gizlilik içinde varetmeyi ya da örgütlemeyi
baþaramayan kitle örgütlenmelerinin yaþama
olanaklarý da olmayacaktýr. Bu konuda DÝSK
yeterince örnek oluþturmaktadýr. Ülkenin en etkili ve en güçlü bir sendikasýnýn, bir askeri darbe ile ortadan kaldýrýlmasý, ister istemez, ekonomik-sendikal örgütlenmede iþçilerin farklý seçenekler peþinde koþmalarýna neden olmuþtur.
Türk-Ýþ karþýsýnda takýnýlan tutum da buradan
kaynaklanmaktadýr.
Bunlarýn yanýnda, her hangi bir yurttaþýn,
herhangi bir nedenle gözaltýna alýnmasý, kaçýrýlmasý ve öldürülmesi, neredeyse mevcut oligarþik yönetimin olaðan bir uygulamasý haline
gelebilmektedir. Bu koþullarda politik bir örgütlenmenin varoluþ süresi, bu örgütlenmenin güç-
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lenme derecesi ile sýnýrlanmýþ olmaktadýr.
Oligarþi için tehlike olduðu düþünüldüðü andan
itibaren bu örgütlenmenin (ki yasal bir örgütlenmeden söz ediyoruz) yaþam süresi sona ermiþ
demektir.
Hangi ad altýnda faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar, ölüm mangalarýnýn bulunduðu bir
ülkede, hiç kimse yasallýðýn dýþýnda kalmakla
suçlanamaz. Çünkü oligarþinin bizzat kendisi
kendi yasallýðýnýn dýþýna çýkmýþtýr ve bizzat kendisi yasadýþý durumundadýr.
Çað deðiþti, dünya deðiþti, duvarlar yýkýldý, ama emperyalizmin ideolojik ve askeri
saldýrýlarý, özellikle devrimcilere, komünistlere
karþý durmamýþtýr. Bunun en son örneðini Çekoslovakyada görülmüþtür. Komünist partisinin
yasadýþý ilan edilmesiyle, burjuvazinin ne denli
demokrat (!) olduðu ortaya çýkmýþtýr.
Bir örnekte, 20 Ekim seçimlerinden sonra
TBMMden verilebilir. Kürt milletvekillerinin
meclis kürsüsünden zorla indirilmeleri, demokrasinin merkezi ilan edilen parlamentoda nasýl bir demokrasinin olduðunu da göstermiþtir.
Oligarþinin ve emperyalizmin ülkedeki askeri güçleri denetledikleri ve yönettikleri bir ortamda, her türden demokrasi tartýþmalarý, bu güçlerin etkisizleþtirilmesi ve denetime alýnmasý sonucuna ulaþmak zorundadýr. Devrimciler için,
ülkede belli demokratik hak ve özgürlüklerin
yasal olarak bulunmasý hiçbir þey ifade etmemektedir. Önemli olan bu hak ve özgürlüklerin,
emperyalizm ve oligarþinin sahip olduðu silah
tekeliyle denetim altýnda ya da tehdit altýnda
tutulmamasýdýr.
Ancak bu da yeterli deðildir. Ayný zamanda,
oligarþinin ve emperyalizmin elinde tuttuðu
iletiþim tekelinin de demokratikleþtirilmesi gerekir. Daha tam deyiþle, demokratik hak ve özgürlükler, ayný zamanda halkýn bu hak ve özgürlükleri korumak ve geliþtirmek çabalarýnýn
her türlü giriþiminin propagandasýný yapmaya
olanak tanýyacak boyutta bulunmalýdýr.
En genel ifadeyle, halkýn, kendi demokratik
hak ve özgürlüklerini korumak ve geliþtirmek
için, silahlý ya da silahsýz, her türlü aracý kullanma hakkýnýn tanýnmasý ve bunun anayasada ifade edilmesi þarttýr. Devrimciler için üzerinde tartýþýlabilir bir demokrasi, ancak bu temel ilkenin
varlýðý ile olanaklý olabilir. Bu da oligarþinin silahlý güçlerinin tasfiyesini öngerektirir.
Bunlar gerçekleþmediði sürece halkýn özgürlük mücadelesinde gizlilik ve illegalite her zaman zorunlu olmaya devam edecektir.
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1991
ve
OLAYLAR
3 OCAK
ANAP iktidarýnýn iþçilere karþý tutumunu protesto etmek amacýyla ülke çapýnda iþe gitmeme eylemi yapýldý.
4 OCAK
Zonguldak maden iþçileri Ankaraya doðdu
yürüyüþe baþladýlar. Üç günde 110 kilometre yol
yürüyerek Mengene ulaþan maden iþçileri asker ve polis barikatý ile durdurulmaya çalýþýldý.
15 OCAK
Emperyalist ülkelerin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi adý altýnda Iraka Kuveytten çekilmesi için tanýdýklarý süre doldu.
17 OCAK
Baþta Amerikan uçaklarý olmak üzere müttefiki tüm güçler Iraký bombalamaya baþladýlar.
Böylece Körfez Savaþýnýn resmen baþlamadý.
23 OCAK
ANAP hükümeti Körfez Savaþýný gerekçe göstererek tüm grevleri erteledi.
23 ÞUBAT
Amerika ve müttefikleri Körfez Savaþýnýn
kara harekatý bölümünü baþlattýlar. 100 saat
süren harekat boyunca Irakýn güney bölgesinde bulunan 42 tümeninin tamamý imha edildi.
25 ÞUBAT
Irak BM Güvenlik Konseyi kararlarýna uyacaðýný açýkladý.
28 ÞUBAT
Bush ÇÖL FIRTINASI adýný verdikleri harekatýn resmen durdurulduðunu ilan etti.
1 MART
Þýrnakta atýk kömür toplayan köylülerin
üzerine ateþ açýldý ve üç kiþi yaþamýný yitirdi.
2 MART
Irakýn güney ve kuzeyinde yerel ayaklanmalar baþladý.
17 MART
Amerikan US. NEWS and WORLD REPORT
dergisi Gorbaçovun bir yýl bile dayanamýyacaðýný ÿddÿa etti.
21 MART
NEVROZ ülkenin her yanýnda yaygýn bir
biçimde kutlandý.

30 MART
THKP-C/HDÖ Kýzýldere Harekâtýný baþlattý.
Harekât süresince çeþitli kentlerde emperyalist
ve iþbirlikçi kuruluþlara yönelik çeþitli silahlý eylemler gerçekleþtirildi.
2 NÝSAN
THKP-C/HDÖ Kýzýldere Harekâtýna iliþkin
olarak 19 Nolu Bildirisini yayýnladý.
11 NÝSAN
Anti-terör yasasý mecliste kabul edildi.
1 MAYIS
Ýþçi sýnýfýnýn birlik ve mücadele günü kutlandý.
3 HAZÝRAN
AHMET ARÝF öldü.
6 HAZÝRAN
12 MART döneminin iþkence ve kontur-gerilla merkezi olan ZÝVERBEY KÖÞKÜ THKP-C/
HDÖ savaþçýlarý tarafýndan bombalanadý.
12 HAZÝRAN
Boris Yeltsin Rusya Federasyonu
baþkanlýðýna seçildi.
17 HAZÝRAN
60. 000 iþçi yaygýn bir biçimde vizite eylemine baþladý.
20 HAZÝRAN
Alman meclisi BERLÝNi yeni baþkent olarak
ilan etti.
1 TEMMUZ
Sakýp Sabancýnýn kýzý SÜMERBANK eski Genel Müdürlürinden Ertan Tapanýn oðlu ile evlendi. Nikah þahitliðini T. Özal ve Rahmi KOÇ
yaptý.
8 TEMMUZ
VEDAT AYDIN kontr-gerilla tarafýndan
kaçýrýlarak katledildi.
9 TEMMUZ
Vehbi KOÇ dünyanýn en zengin kiþileri
sýralamasýnda 41. oldu.
12 TEMMUZ
Ýstanbulda ve Ankarada 12 DS üyesi devrimci þehit edildi.
22 TEMMUZ
Anayasa mahkemesinin anti-terör yasasýnýn
bazý hükümlerini iptal etti.
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KURTULUÞ
4 AÐUSTOS
Olaðanüstü hal valiliðine Necati Cetinkaya
atandý. H. Kozakcýoðlu Ýstanbul valiliðine getirildi.
19 AÐUSTOS
SSCBde ne olduðu belirsiz bir darbe
sahneye kondu. 22 Agustosda darbe sona erdi
ve SBKP resmen kapatýldý.
1 EKÝM
TOYOTO Sabancýlarýn iþbirliði ile otomobil
fabrikasý kuracaðýný açýkladý. TOYOTA-SA kuruldu.
5 EKÝM
SSCB IMFye üye oldu.
20 EKÝM
Genel seçimler yapýldý.
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CEPHE
20 KASIM
DYP-SHP koalisyon hükümeti göreve
baþladý.
3 ARALIK
PAN-AMERIKAN uçak þirketi iflas etti.
8 ARALIK
Rusya federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Baðýmsýz Devletler Topluluðu kurulmasýna karar verdiler.
11 ARALIK
Hoecker Rusyada Þili büyükelçiliðine sýðýndý.
17 ARALIK
BMlerde Siyonizmin ýrkçýlýðýn bir çeþidi olduðuna iliþkin kararý iptal edildi.
25 ARALIK
Gorbaçov istifa ettiðini açýkladý.

CEPHE

KURTULUÞ

KORKUNÇ ELLERÝNLE BASTIRIP YARANI
VE DUDAKLARINI KANATARAK DAYANILMAKTA
AÐRIYA
ÞÝMDÝ ÇIPLAK VE MERHAMETSÝZ
BÝR ÇIÐLIK OLDU UMUT
VE ZAFER ARTIK HÝÇBÝRÞEYÝ
AFFETMEYECEK KADAR
TIRNAKLA SÖKÜLÜP KOPARILACAKTIR.
GÜNLER AÐIR
GÜNLER ÖLÜM HABERLERÝYLE GELÝYOR
DÜÞMAN HAÞÝN,
ZALÝM
VE KURNAZ
ÖLÜYOR ÇARPIÞARAK ÝNSANLARIMIZ
-NE KADAR ÇOKHALBU KÝ NASIL HAK ETMÝÞLERDÝ YAÞAMAYI
SANKÝ ÞARKILARLA VE BAYRALARLA
BÝR BAYRAM GÜNÜ NÜMAYÝÞE ÇIKTILAR
ÖYLE GENÇ,
ÖYLE FUTÜRSUZ
GÜNLER AÐIR
GÜNLER ÖLÜM HABERLERÝYLE GELÝYOR
EN GÜZEL DÜNYALARI YAKTIK KENDÝ ELLERÝMÝZLE
VE KAYBETTÝK GÖZÜMÜZDE AÐLAMAYI
BÝZÝ BÝR PARÇA HAZÝN
VE DÝMDÝK
BIRAKIP GÝTTÝ GÖZYAÞLARIMIZ
VE BUNDAN DOLAYI BÝZ UNUTTUK BAÐIÞLAMAYI
VARILACAK YERE KAN ÝÇÝNDE VARILACAKTIR
VE ZAFER ARTIK HÝÇBÝRÞEYÝ
AFFETMEYECEK KADAR
TIRNAKLA SÖKÜLÜP KOPARILACAKTIR.
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ANTÝEMPERYALÝST
ANTÝOLÝGARÞÝK

THKC/HDÖ

MERKEZ YAYIN ORGANI

YIL: 22, 1992

THKP-C/HDÖ
19 Nolu Bildirisi
Körfez Savaþýnýn
Öðrettikleri
Revizyonizmin Ýflasý
20 Ekim Seçimleri
Ekonomide Kaynak Sorunu
Milli Krizin
Geliþme Dinamikleri
Gerilla Savaþý
Ve Silahlý Propaganda
1991in Bazý Sorunlarý
Üzerine
Ýþçi Çýkartmalarý
Ve Kapitalizm
Neden Gizlilik?
Neden Ýllegalite?
1991 ve Olaylar

